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Milé naše čtenářky a vážení čtenáři,
retro pohledy jsou vždy vděčným 
námětem vlastních úvah a  rozjí-
mání, ale především bývají častým 
námětem chlapských debat a dis-
kusí, do nichž se samozřejmě zapo-
jují i ženy. Není to ale moc stylové, 
protože to pak nesedí na poláč-
kovský obrat – my kluci, co spolu 
mluvíme. Ale aby spolu mohli lidi 
mluvit, musí mít kde. A prostor pro 
komunikaci se v posledních měsí-
cích velmi zúžil a debatních kolbišť 

se hodně vytratilo. Když dělá někdo z domu a dělá, že dělá, tak 
mu ani na mysl nepřijde, že by poslal někomu po mejlu fór. 
A i kdyby to provedl, nemělo by to fór, natož napsat něco ze 
svého rozjímání. Ale říci ten vtip v práci všem svým kolegům 
u kafe, a natož pak v hospodě, to už je jiná káva. Bez hospody 
se člověk stává nevědomky introvertem a hospoda, jíž by se 
mělo říkat „fi lozofna“, je i pro naše strany před volbami nej-
cennějším zdrojem kýžených hlasů. Tam se semele všechno, 
a kdo tam šel a nevěděl, tak po návratu ví úplně všecko. I jak 
hlasovat. Už teď prosakuje v prognózách moudrých názor, 
že další vlnu epidemie povolí stát až po volbách, bez ohledu 
na počet nakažených. Stát prostě ví a pivovarníci budou mít 
konečně po roce a půl radost. 

Nedávno jsem zahlédl na ČT šot o trápení chudáků cvi-
čenců na celostátních spartakiádách. Záběr byl na vystoupení 
skvěle opálených vojáků v bílých trenkách na poslední sparta-
kiádě v roce 1985. Pršelo jak z konve a bělost jejich oblečení 
trpěla pískoblátem Strahovského stadionu. Ale výkon cvi-
čenců naprosto perfektní, jako by se nechumelilo. Komentář 
to vzal politicky v  dnešním duchu kritiky všeho, co bylo 
před sametovou revolucí. A hlavně hovořil o tom, jak ti kluci 
museli trpět. Tedy nejen fyzicky, ale i politickým útlakem tím, 
že „museli“ povinně cvičit. Vojna není kojná a tam se fakt 
musí poslouchat, ale pokud byste se zeptali kteréhokoliv 
účastníka v těch zašpiněných trenclích teď, hrdě by se hlásil 
k tomu, že to byl jeden z jeho největších životních zážitků. 
Proč si toto troufám tvrdit, když je jisté, že k žádné konfron-
taci nedojde? Protože jsem taky cvičil na spartakiádách, ač 
naše rodina nebyla vyznavačem stalinského ani husákov-
ského komunismu. Od malička jsem byl dost samorost a tvr-
dohlavý. Můj otec svou rozvahou a důsledností, ale i páskem 
na holou doslova, řadu mých ego přesměroval jinam. V pěti 
jsem měl rád pivo, tak mi ho přestali s maminkou zakazovat. 
A  když jsem se chtěl v  šesté třídě přihlásit do hokejovky 
havlíčkobrodské Jiskry, kde jsem chtěl hrát jako kluci Holí-
kovi, Honza Suchý a Pepíček Augusta, nešel tam se mnou, 
protože nechtěl mít ze mne sportovce. Jeho vizí bylo, že budu 
mlíkař jako on a k tomu vystudovaný v Kroměříži. Přihlásil 
jsem se tedy do hokejovky sám. Dostal jsem průkaz člena 
oddílu, ale řekli mi, že zatím musím nacvičovat na sparta-
kiádu. A pak že se uvidí. Tak jsem poslechl. Protože jsem 
patřil k vyšším klukům, dostal jsem se za čas do první okresní 
dvanáctky, se kterou se počítalo na Československou sparta-
kiádu 1960 do Prahy. Do prvomájového průvodu nám pak 
textilní podnik Pleas, vlastně tehdejší sponzor oddílu Jiskra 
Havlíčkův Brod, dal zdarma přepychovou tmavě modrou tep-
lákovou soupravu. Mně ji osobně předával Venca Chytráček, 
což byla legenda brodského hokeje, ale i zaměstnanec Pleasu 
a letitý činovník a nadšenec Jiskry a hokeje. A v té soupravě 
jsme si vykračovali v prvomájových průvodech hrdi na svou 
příslušnost k hokejovému oddílu. Ač jsme byli pouhými spar-
takiádními cvičenci. Bylo měsíc před spartakiádou v Praze 

a já se zúčastnil cyklistického závodu Nemocnice-Perknov 
a zpět. Měl jsem skvělé kolo Favorit na galuskách a byl jsem 
na kole jako doma. Nešlo to nevyhrát. Napálil jsem to, co to 
šlo, jenže v prknovské levotočivé zatáčce byl nový asfalt posy-
paný hrubým štěrkem a já se tam udělal. Levá noha odřená 
až po břicho a na koleně sečná rána od velkého šutru. Dojel 
jsem druhý, předjel mě před cílem Jirka Hřebřina na Sportce, 
a ač jsme bývali velcí kamarádi, dodnes mě ta porážka mrzí. 
Doktor na chirurgiii mi pak tvrdým kartáčkem a mýdlem 
vymyl rány a od něj dodnes vím, že vyčištění rány tímto dras-
tickým způsobem je nejúčinnější forma aseptického ošet-
ření. Krajská spartakiáda v Jihlavě, co generálka na Prahu, 
dopadla pro naši dvanáctku dobře i beze mne. Ale do Prahy 
jsem nakonec jel. A když jsem si v červnu 1960 při našem 
vystoupení na Strahově klekal na ostrý písek nezahojeným 
strupem, žádnou bolest jsem necítil. Ale mrazení v zádech 
z toho pocitu účasti si umím vybavit dodnes. Takže i tato má 
spartakiádní zpověď může být odpovědí na to, jak někdejší 
cvičenci trpěli povinností cvičit.

Retro pohled nemusí být jen o počasí, jaké bylo, a také 
nemusí být o tom, co míval k obědu Pantáta Bezoušek, když 
bydlel u syna v Praze. Retrem žijí hlavně starší lidé, ne proto, 
že by museli být senilní. Oni si – pokud si pamatují – prostě 
hodně pamatují. A ti mladí pak mají výhodu, pokud ovšem 
jsou ochotni ty déle žijící poslouchat, že se bez učebnic dozví 
něco, co zas budou jednou svým vnukům předávat jako mlu-
vené poselství. 

Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel 

�

Zdroj: ČTK

Kroměříž 
– Hanácké Atény
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Jaké aktuální 
agendy 

i dlouhodobé 
úkoly SVS řeší?

MVDr. ZBYNĚK SEMERÁD,
ústřední ředitel Státní veterinární správy

Aviární influenza

Nejvážnějším problémem, kterým se v  dosavadním prů-
běhu letošního roku Státní veterinární správa (SVS) po-

týká, je aktuální vlna vysoce patogenní aviární infl uenzy ne-
boli ptačí chřipky, jež nezasáhla jen Českou republiku (ČR), 
ale de facto celou Evropu. Od začátku letošního roku bylo 
v ČR postupně potvrzeno 38 ohnisek aviární infl uenzy v cho-
vech drůbeže. Přestože se od poloviny dubna zdálo, že náka-
za je na ústupu, po měsíci v polovině května se objevila další 
dvě ohniska v malochovech ve středních Čechách. Největším 
problémem letošní vlny ptačí chřipky jsou chovy kachen spo-
lečnosti Perena. Třetinu letošních ohnisek ptačí chřipky v ČR 
představují právě chovy kachen tohoto chovatele.

SVS k  30. dubnu 2021 zrušila mimořádná veteri-
nární opatření platná pro celou Českou republiku v souvis-
losti s výskytem ptačí chřipky na jejím území. Skončilo tak 
například omezení prodeje drůbeže, zákaz svodů, výstav 
a  trhů či zákaz chovat drůbež v  evidovaných chovech ve 
volném výběhu. Opatření zavedená v  průběhu února spl-
nila svá očekávání a nebylo třeba je nadále vyžadovat. SVS 
naopak z preventivních důvodů nařídila striktnější opatření 
ve 14 zbývajících hospodářstvích výše jmenované společ-
nosti Perena ve třech krajích (Královéhradecký, Pardubický 
a Středočeský kraj), kde ptačí chřipka zjištěna nebyla. Opat-
ření spočívají zejména v povinné dezinfekci na vstupech do 
hospodářství, povinné očistě a dezinfekci vozidel vjíždějících 
do zařízení a dalšího zařízení, striktním užívání pracovních 

oděvů a obuvi při vstupu do hospodářství a přísné evidenci 
osob, vozidel a techniky vstupující na farmy a všechna pře-
místění kachen a násadových vajec pod dozorem místně pří-
slušné krajské veterinární správy. 

Nákaza se postupem času rozšířila do 12 chovů výše 
uvedené firmy, je tedy více něž pravděpodobné, že se na 
těchto hospodářstvích nedodržovala pravidla biologické bez-
pečnosti. U chovatele proběhlo intenzivní epizootologické 
šetření, pro které byl na SVS ustaven zvláštní tým odborníků 
na nákazy zvířat a biologickou bezpečnost. Po kompletaci 
podkladů zahájí SVS s chovatelem správní řízení, ve kterém 
za porušení veterinárního zákona fi rmě hrozí sankce až do 
výše 2 mil. Kč.

Přestože současná data z ČR i Evropy sice naznačují 
pozvolný ústup nákazy a snižování infekčního tlaku, riziko 
zavlečení ptačí chřipky do chovu je však stále vysoké. SVS 
proto apeluje na chovatele, aby situaci nepodceňovali a věno-
vali i nadále maximální pozornost dodržování biologické bez-
pečnosti v chovech.

Kontroly farmářských trhů

V období jara své kontroly SVS zaměřují také na oblí-
bené farmářské trhy. Přestože začátek trhů v letošním roce 
o několik týdnů zpozdila omezení spojená s nákazou COVID-
19, na mnoha místech se trhy už v průběhu dubna konaly. 
Vzhledem k tomu, že venkovní prodej potravin živočišného 
původu s sebou nese určitá zvýšená rizika, jsou prodejci pod 
důsledným dohledem veterinárních inspektorů. V loňském 
roce provedli veterinární inspektoři na trzích přes 430 kon-
trol, což bylo meziročně o 23 procent méně. Pokles počtu 
kontrol jednoznačně souvisí s pandemií COVID-19. Podíl 
kontrol se závadou dosáhl podobně jako v roce 2019 zhruba 
třináct procent. Alespoň jedno porušení předpisů zjistili vete-
rinární inspektoři loni v 57 případech, o rok dříve jich bylo 
76. Výše v roce 2020 uložených pokut přesáhla 370 000 Kč,
v roce 2019 to bylo přes 480 000 Kč. Trhů, které nabízejí 
potraviny živočišného původu, a proto podléhají dozoru SVS, 
je v ČR v současnosti okolo 290. 

Celkový počet závad zjištěných při kontrolách na trzích 
v loňském roce dosáhl 142. Při jedné kontrole totiž může být 
zjištěno i několik závad najednou. Nejčastěji inspektoři zjis-
tili porušení správné výrobní a hygienické praxe, mezi tato 
pochybení spadá například nedostatečná ochrana produktů 
vůči vnější kontaminaci či nedodržení teplotního řetězce 
(53 případů) a označování výrobků (31x), často se vyskytly 
také problémy během manipulace s produkty (26x), ve 24 pří-
padech byl neznámý či nejasný původ nabízených pro-
duktů. 

Podíl kontrol se závadou z dlouhodobého hlediska klesá, 
což je jistě pozitivní skutečnost. V minulosti se blížil i jedné 
třetině z provedených kontrol, dnes končí zjištěním závady 
zhruba jedna kontrola z osmi. Již před několika lety v sou-
vislosti s rostoucím trendem trhů nabízejících místní země-
dělské a potravinářské produkty publikovala SVS zejména 
pro prodejce takzvané Desatero. Jeho aktualizovaná verze je 
dostupná na internetových stránkách SVS. 

SVS připomíná, že prodejce má zákonnou povinnost 
zákazníka dostatečně informovat o prodávaném zboží. Při 
jakékoliv pochybnosti je dobré se prodejce doptat, pokud se 
nakupujícímu něco nezdá, zboží nekupovat. V případě váž-
ných nesrovnalostí je možné se obrátit na krajskou veteri-
nární správu, která prošetří každý případ týkající se potravin 
živočišného původu. Počet podnětů upozorňujících na nekalé 
praktiky loni meziročně vzrostl z předloňských 10 na 13.

Vývoz veterinárního zboží 
z ČR vzrostl o desetinu

Jednou z  důležitých úloh SVS je odbavování zásilek 
zvířat a  živočišných produktů při vývozu do třetích zemí 
a také jednání se zahraničními partnery ve věci usnadňování 
vývozu českého veterinárního zboží. Navzdory pandemii 
COVID-19 a z ní vyplývajícím opatřením se podařilo v loň-
ském roce navýšit množství z ČR vyvezených zásilek bezmála 
o desetinu na téměř 11 100 zásilek. Jako pozitivní trend lze 
rozhodně hodnotit skutečnost, že rostl především export 
živočišných produktů, kdy nejvíce meziročně rostoucí kate-
gorií byla krmiva pro zájmová zvířata.

Zatímco  roce 2020 bylo z  ČR mimo Evropskou unii 
vyvezeno 11 069 zásilek veterinárního zboží, v  roce 2019 
to bylo 10 120. V množstevním vyjádření exportovaly české 
fi rmy v roce 2020 takřka 118 000 tun živočišných produktů, 
meziročně o pětinu více. Vývoz hospodářských zvířat klesl 
bezmála o  třetinu na hranici 50  000 kusů. Naopak počet 
vyvezených jednodenních kuřat či dávek býčího spermatu 
vzrostl. Pokles byl naopak zaznamenán u  násadových 
vajec.

Pro vývoz veterinárního zboží do třetích zemí musí 
být splněny veterinární podmínky, které si stanovuje kon-
krétní země dovozu. Na základě příslušných veterinár-
ních podmínek pro konkrétní komoditu a konkrétní zemi 
dovozu je vytvořeno zvláštní veterinární osvědčení, tzv. cer-
tifikát, který před vývozem každé zásilky vydává a  potvr-
zuje po provedené veterinární kontrole úřední veterinární 
lékař SVS.

V roce 2020 průměrně každý měsíc SVS vydala a potvr-
dila 922 veterinárních osvědčení (VO) pro vývoz zásilek vete-
rinárního zboží do třetích zemí. Pokud s tím země dovozu 
souhlasí, může být veterinární zboží vyvezeno na základě 
tzv. obchodního osvědčení, které není ofi ciálně dojednané 
mezi příslušnými úřady země dovozu a země vývozu. Řada 
zemí však vyžaduje, aby zásilku doprovázelo VO bilaterálně 
schválené na úrovni kompetentních autorit. Taková VO jsou 
ofi ciálně dojednaná mezi SVS a příslušnou autoritou země 
dovozu. Nesou hlavičku SVS a státní znak, jejich vzory jsou 
zveřejněny na internetových stránkách SVS a jsou k dispozici 
všem zájemcům o vývoz.

Zástupci SVS v rámci usnadňování vývozu živočišné 
produkce z ČR do třetích zemí vedou řadu dlouhodobých 
jednání se zahraničními partnery. V roce 2020 bylo SVS nově 

vyjednáno, aktualizováno nebo přeloženo (v případě, že daná 
třetí země stanovuje jednotný formulář pro dovoz z různých 
zemí, jako např. Ukrajina, Turecko či Velká Británie) 37 VO 
pro vývoz do třetích zemí, což je zhruba stejný počet jako 
roce 2019.

Vývoz určitých komodit veterinárního zboží je pod-
míněn také registrací konkrétního podniku u  příslušné 
autority země dovozu. Prostřednictvím SVS byl loni nově 
registrován například chladírenský sklad pro vývoz vepřo-
vého masa do Hongkongu, mlékárna pro vývoz sušeného 
odstředěného mléka do Chile, tři mlékárny pro vývoz mléka 
a mléčných výrobků do Jižní Koreje a mlékárna pro vývoz 
mléka a mléčných výrobků do Kolumbie.

Vývozcům SVS pomáhá především v  případech, kdy 
jejich vlastní proexportní aktivity a spolupráce s obchodním 
partnerem nestačí a příslušný úřad třetí země požaduje jed-
nání na ofi ciální úrovni se SVS. Při dlouhodobých jednáních se 
zahraničními úřady SVS úzce spolupracuje s Ministerstvem 
zemědělství a velvyslanectvími ČR ve třetích zemích. 

Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek 
v živočišných produktech loni dále klesal

Monitoring cizorodých látek v  potravinovém řetězci 
patří mezi průběžné a dlouhodobé úkoly SVS. V posledních 
letech je možné sledovat u  výsledků monitoringu stále se 
zlepšující tendenci. SVS ve spolupráci s Ústavem pro státní 
kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v loň-
ském roce v  rámci každoročního monitoringu cizorodých 
látek v potravinovém řetězci provedla bezmála 93 000 vy-
šetření na obsah reziduí a  kontaminantů. Meziročně se 
počet vyšetření zvýšil takřka o  600. Podíl nevyhovují-
cích nálezů se meziročně mírně snížil z 0,06 % na 0,05 % 
a pokračoval tak několikaletý trend poklesu tohoto ukaza-
tele. Ubylo nevyhovujících nálezů u lovné a farmové zvěře 
i  sladkovodních ryb. Počty odebraných vzorků i  rozsah 
provedených vyšetření nebyl nepříznivě ovlivněn pan-
demií COVID-19 a  opakovaně vyhlášeným nouzovým 
stavem.

Vzhledem k  nízkému procentu záchytu nevyhovují-
cích výsledků lze hodnotit zdravotní nezávadnost surovin 
a  potravin živočišného původu z  pohledu obsahu reziduí 
a kontaminantů nadále za příznivou a s významně menším 
počtem záchytů nevyhovujících výsledků vyšetření oproti 
roku 2018 a 2019.

V  krmivech pro hospodářská zvířata nebyla proká-
zána žádná rezidua zakázaných veterinárních léčiv. Vyšet-
ření podobně jako v předchozích letech nezjistila v chovech 
hospodářských zvířat a  ryb ani nepovolené preventivní 
podávání léčiv prostřednictvím krmiv ani vody k  napá-
jení. Stanoveným limitům vyhověly také všechny vzorky 
syrového ovčího a  kravského mléka. S  výjimkou jed-
noho vzorku nebyly zbytky veterinárních léčiv ani doplň-
kových látek (tzv. antikokcidik) zjištěny ani ve vzorcích 
vajec.

Příznivé byly také výsledky vyšetření medů, v  nichž 
nebyly zjištěny měřitelné koncentrace chlorovaných pesti-
cidů a polychlorovaných bifenylů (PCB), insekticidů ani léči-
vých veterinárních přípravků včetně těch zakázaných.

V  chovech skotu nebylo prokázáno žádné nepovo-
lené použití stimulátorů růstu či dalších zakázaných léčiv. 
Vzorky svaloviny a vnitřností telat a mladého skotu vyho-
věly také hygienickým limitům z hlediska těžkých kovů či 
pesticidů. Pouze u  jednoho telete byly zjištěny nadlimitní 
množství léčiva amoxicilinu. V rámci plánovaného vyšetření 
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byla ve třech případech zjištěna také nadlimitní koncen-
trace kadmia v ledvinách. Krávy pocházely z oblastí, které 
lze považovat za kontaminované po předchozí průmys-
lové výrobě. Ve všech případech vyhověly vzorky tkání ovcí 
a koz.

Překročení limitů pro veterinární léčiva a ostatní sle-
dované látky nebylo až na jednu výjimku zjištěno ani v cho-
vech prasat na výkrm. Výjimkou byl vzorek s  měřitelnou 
koncentrací zakázaného antibiotika pro potravinová zví-
řata – nitrofurazonu. Rozsáhlé následné vyšetřování v chovu 
původu prasete však neprokázalo použití tohoto léčiva. Cel-
kově se u prasat jedná o výrazně příznivější výsledky proti 
předchozím rokům. Příznivě lze hodnotit zejména fakt, že 
podobně jako v chovech skotu nebyl loni zaznamenán žádný 
nový případ kontaminace PCB. Ke zlepšení stavu v chovech 
skotu a prasat z hlediska sanace stájí a odstranění starých 
nátěrů s obsahem PCB přispěla významně důsledná kont-
rola a rozsáhlá informační kampaň vedená Státní veterinární 
správou.

Pokud jde o  drůbež, nevyhověl limitům pouze jeden 
vzorek. Jednalo se o přítomnost nepovoleného antibiotika ve 
svalovině nosnice. V uvedeném hospodářství provedli úřední 
veterinární lékaři rozsáhlé šetření s odběrem vzorků, nepo-
dařilo se však prokázat, že by chovatel nebo ošetřující veteri-
nární lékař antimikrobiální látku použil. Všem parametrům 
vyhovělo také veškeré vyšetřované maso křepelek, pštrosů 
i králíků. Žádné překročení limitů neodhalila vyšetření ani 
u farmově chované zvěře.

Meziročně výrazně lepší výsledky přinesl monitoring 
v chovech sladkovodních ryb, kde je z dlouhodobého hlediska 
hlavním problémem pravděpodobné používání zakázané 
malachitové zeleně coby léčiva. V loňském roce bylo nadli-
mitní množství této látky detekováno pouze u jednoho vzorku 
pstruha duhového, to je významně méně než v roce 2019, 
kdy byl nevyhovující nález učiněn v pěti chovech pstruhů. 
Vzhledem k tomu, že od 28. listopadu 2022 bude platit pro 
malachitovou zeleň čtyřikrát přísnější limit, je třeba, aby 
veterinární dozor i  chovatelé věnovali této problematice 
nadále zvýšenou pozornost.

U  jednoho vzorku masa kachny divoké a  jednoho 
bažanta byla zjištěna nadlimitní koncentrace olova, které 
se do těla dostává prostřednictvím střel použitých při lovu. 
Podobný problém byl zjištěn také u  tří prasat divokých. 
U dvou divočáků bylo zjištěna nadlimitní koncentrace DDT, 
chlorovaného pesticidu, který se v České republice v země-
dělství nepoužívá od roku 1974. Uvedené nálezy potvrzují, že 
v některých lokalitách i po téměř půlstoletí zátěž v prostředí 
přetrvává.

Vyšetřovány, tak jako každoročně, byly také vzorky 
potravinářských výrobků. U třech vzorků uzených výrobků 
byla prokázána nadlimitní koncentrace polycyklických aro-
matických uhlovodíků. Jednalo se o malé výrobní provozy 
s „klasickou“ technologií uzení, kdy je uzené maso vystaveno 
kouřovým zplodinám s vysokým obsahem zdraví škodlivých 
látek. U dvou masných výrobků ze zvěřiny byla zjištěna nad-
limitní koncentrace olova. Limitům na všechny sledované 
kontaminanty vyhověly všechny testované mléčné i vaječné 
výrobky. Podrobné zprávy o  výsledcích monitoringu jsou 
dostupné na webu SVS.

Jaké hlavní změny přinesla 
novela zákona na ochranu zvířat?

SVS musí při své kontrolní a  dozorové činnosti rea-
govat také na legislativní změny, které jsou poměrně časté. 
Poslední velkou novelou byly rozsáhlá novela zákona na 
ochranu zvířat pro týrání, která vstoupila v  účinnost od 
února letošního roku. Nemalá část změn se dotkla chovatelů 
zájmových zvířat (lidově domácích mazlíčků), a to především 
těch v našich kulturních podmínkách dlouhodobě nejoblíbe-
nějších, tedy psů a koček. Novela například zavedla do čes-
kého právního prostředí defi nici pojmu množírna, upravuje 
podmínky prodeje zvířat a jejich množení. Cílem je zlepšení 
podmínek zvířat v chovech a posílení pozice státu v boji proti 
problematickým chovům.

Pojem množírna, který novela do české legislativy nově 
zavedla, je vymezen tak, aby obsahoval nejtypičtější znaky, 
jež jsou s tímto pojmem v praxi spojovány. Mezi tyto znaky 
patří chov zvířat v nevhodných podmínkách a zároveň ve 
větším počtu. Jedná se o takový počet zvířat v daném zaří-
zení, který zvířatům neumožňuje uspokojovat jejich fyzio-
logické, biologické a etologické potřeby. Zavedení nového 
pojmu do legislativy má zvýšit vymahatelnost a srozumitel-
nost současné právní úpravy.

Podnikatelé, kteří provozují chov psů coby živnost, 
a chovatelé tří a více fen, na které se v současné době vzta-
huje povinnost své chovy hlásit SVS, musí nově vést evidenci 
prodaných a  darovaných štěňat a  poskytnout při  prodeji 
štěňat novému chovateli informace o krmení štěněte a péči 
o něj. Záznamy o narozených štěňatech chovatelé musí zapi-
sovat do tzv.  evidenčních listů. Tyto evidenční listy musí 
povinně uchovávat tři roky od konkrétního vrhu. Kopii evi-
denčního listu (nebo jiný dokument, který bude obsahovat 
stejné údaje) musí dostat nový majitel ke kupovanému 
štěněti.

Potíže z hlediska životních podmínek v chovech zájmo-
vých zvířat nespočívají jen v  nevhodných podmínkách 
či  příliš vysokém počtu zvířat, kvůli němuž chovatel péči 
nezvládá.  V  některých případech je hlavním problémem 
příliš častá reprodukce vedená především čistě ekono-
mickým zájmem bez ohledu na zdraví samic. Příliš častá bře-
zost přitom fenu či kočku neúměrně vysiluje a není v souladu 
s požadavky na ochranu a pohodu zvířat. Z tohoto důvodu 
zákon rozšířil počet subjektů, které musí dodržovat pod-
mínky reprodukce zvířat, včetně četnosti reprodukce a repro-
dukčního věku. To nově platí i pro chovatele tří a více fen. 
Další podmínky pro chovy psů a koček stanoví na novelu 
zákona navazující vyhláška, která je v současné době v při-
pomínkovém řízení a její účinnost se předpokládá od 1. ledna 
2022.

Nové ustanovení zákona také přímo zakazuje 
prodej či  předání psa nebo kočky na veřejném prostran-
ství. K předávání zvířat z nelegálních chovů v nevhodných 

podmínkách totiž často dochází na odlehlých parkovištích 
či  jiných místech. Prodejci se tak snaží vyhnout návštěvě 
kupujícího v  místě chovu, která by dotyčného mohla od 
nákupu odradit, a  chtějí zůstat v  ilegalitě. Zákon nově 
také zakázal prodej psů, koček a primátů v obchodech se 
zvířaty.

Novela obsahuje také celou řadu bodů s dopadem na 
chovatele hospodářských zvířat. Mezi hlavní změny patří 
například zákaz celoročního vazného ustájení či zákaz kle-
cového chovu nosnic, k němuž dojde od roku 2027. Novela 
rovněž zpřísňuje podmínky pro chov takzvaných druhů vyža-
dujících zvláštní péči, mezi něž se řadí například šelmy či 
primáti.

Ve všech stájích pro zvířata postavených, rekonstruo-
vaných či poprvé do provozu uvedených po 1. únoru 2021 se 
zakazuje chovat zvířata celoročně ve vazném ustájení. Tyto  
podmínky budou do roku 2030 muset splnit také všechny 
starší stavby sloužící k chovu skotu. Výjimku ze zákona i po 
roce 2030 budou mít například památkově chráněné his-
torické hřebčíny (Kladruby nad Labem, Písek atd.), kde je 
jiné než vazné ustájení koní bez rekonstrukce objektů ne-
možné.

Nově se nesmí provádět kastrace samců zvířat metodou 
zaškrcení varlat nebo zkracování ocasu zaškrcením jeho 
části. Dosud byly tyto metody legální a byly používány pře-
devším u ovcí či koz. Z veterinárního hlediska i z pohledu 
ochrany zvířat existují jiné, vhodnější metody. Novela rovněž 
s odkladem k 1. lednu 2027 na základě přijatého poslanec-
kého návrhu zakazuje chov nosnic v klecích včetně obohace-
ných klecových systémů.

Související vyhláška o  minimálních standardech pro 
hospodářská zvířata na základě změny defi nice v zákoně platí 

nově též pro koně chované jako zájmová zvířata, až dosud se 
vztahovala na koně chované pouze coby zvířata hospodářská. 
Toto zjednodušení a vyjasnění legislativních požadavků by 
mělo vést ke zlepšení vymahatelnosti zákona. Dobré životní 
podmínky je třeba zajistit všem koním, bez ohledu na jejich 
využití.

Zejména v reakci na některé excesy, které se u některých 
chovatelů těchto druhů zvířat v uplynulých letech vyskytly, 
a také proto, že předpisy v této oblasti nebyly dlouho nove-
lizovány, došlo ke zpřísnění pravidel, za nichž je možné 
v  ČR chovat tzv. druhy vyžadující zvláštní péči, zejména 
některé druhy šelem a lidoopů. Každá žádost o nové schvá-
lení zájmového chovu šelem či lidoopů musí nově obsahovat 
osvědčení o kolaudaci objektu určeného pro chov. Chova-
telé jsou navíc povinni před započetím chovu absolvovat spe-
ciální kurz. Novela v tomto ohledu rozšířila okruh případů, 
kdy může obec s rozšířenou působností nařídit propadnutí 
zvířete.

Novela navíc zakázala předčasné odebírání mláďat 
vybraných druhů primátů a šelem od matky, jejich venčení 
mimo chovné prostory či jejich rozmnožování a přesun na 
území ČR. Jedinci patřící k těmto vybraným druhům musí 
být označeni čipem. O každém zvířeti má chovatel povin-
nost vést evidenci s danými náležitostmi (například doklady 
o původu zvířete). Součástí novely je rovněž zákaz drezúry 
nově narozených jedinců všech druhů volně žijících zvířat. 
Tento zákaz začne platit od 1. ledna 2022. Zákon v neposlední 
řadě zpřísnil pravidla pro pořádání veřejných akcí se zví-
řaty, které je třeba hlásit minimálně týden dopředu příslušné 
KVS.
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Pro jakékoli dotazy k produktům a cenám a doporučení kontrétních produktů 
na základě individuálních potřeb kontaktujte distributora produktů Harmonelo.
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Řepka v politickém 
boji v Česku

Ing. JOSEF KUBIŠ,
předseda představenstva 

AGRO Jesenice u Prahy a. s. 
a člen představenstva AK ČR

Vposledních letech, vždy koncem jara, když rozkvetou 
žlutá pole, se s intenzitou rozhoří boj kolem řepky. Od-

půrci předsedy hnutí ANO ji používají v  politickém boji 
proti Agrofertu. Řepka se podle nich pěstuje hlavně kvůli
Agrofertu, který na řepce vydělává, bere dotace na výrobu
bionafty z  řepkového oleje. Ekologičtí aktivisté zase řepku
napadají jako plodinu, která zhoršuje životní prostředí, 
zhoršuje úrodnost půdy. Všichni tomu rozumí, dokonce 
i  lesníci knížecího původu se cítí být odborníky na řepku. 
Řepka je v  tom ale nevinně, tento mainstreamový názor je 
veřejností nekriticky přijímán a nezjišťuje se skutečný stav 
očištěný od demagogie.

Řepka a úrodnost půdy

Řepka úrodnost půdy nezhoršuje, naopak jako 
zlepšující plodina kvalitu půdy zlepšuje. Zaoraná řepková 
sláma má na rozdíl od obilovin příznivý poměr uhlíku 
k dusíku, a proto zvyšuje humus v půdě, a tím její úrodnost. 
Pšenice zasetá po řepce má o 10–15 % vyšší výnos. Řepka je 
protierozní plodina, pokryv půdy má 11 měsíců v roce, a tak 
zabraňuje erozi, hlavně v období května až července, kdy 
jsou nejintenzivnější bouřky. V osevním postupu zaujímá 
15 % orné půdy, naproti tomu obiloviny, jako zhoršující plo-
diny, zaujímají 55– 60 % a to nikomu nevadí.

Řepka a bionafta

Další nepravda je, že se spotřebuje více energie, než se 
získá. Na vypěstování 3,3 t semene řepky z 1 ha se celkem 
spotřebuje energie rovnající se 300 l nafty (100 l na vypěs-
tování, 50 l na výrobu bionafty a 100–150 l při výrobě hnojiv 
a strojů). Při výnosu 3,3 t semene řepky se vyrobí 1,1 t bionafty, 
3x více, než se spotřebuje. Slunce nám dává čistou energii, 
kterou přes fotosyntézu řepky a bionaftu dokážeme využít. 
Z 1 mil. t řepky, které v ČR sklidíme, se může vyrobit 350 tis. 
t bionafty, to je veškerá spotřeba nafty v celém zemědělství za 

rok. Před 100 lety tuto energii vykonávala tažná síla 500 tis. 
koní a těžká lidská práce jedné třetiny národa. Jen pro koně 
se krmivo pěstovalo na více než 500 tis. ha, řepka se pěstuje 
na 350 tis. ha.

Řepka jako potravina a krmivo

Nově vyšlechtěné odrůdy řepky mají špičkovou kvalitu 
a řepkový olej se řadí mezi nejlepší. Vyrovná se svojí kvalitou 
olivovému oleji, složení 3 a 6 omega mastných kyselin má pro 
lidskou výživu ještě lepší než olivový. Je velmi vhodný do stu-
dené kuchyně i na smažení. Řepkové pokrutiny mají vysoký 
obsah dusíkatých látek a dokáží z větší části nahradit dová-
žené sojové pokrutiny. Zpracováním 1,1 mil. t řepkového 
semene se získá 500 tis. t pokrutin, které nahradí zhruba 
350 tis. t sojových pokrutin, které se dováží přes půlku země-
koule z Ameriky.

Řepka, životní prostředí 
a globální oteplování

Není pravda, že řepkový pyl v  době květu způso-
buje alergie. Pyl řepky je velký a  těžký, přenáší se jen 
několik desítek metrů a  v  ovzduší se neudrží, jak potvr-
dily výzkumy odborníků. Také námitky, že při pěsto-
vání řepky je vysoká spotřeba hnojiv a pesticidů, jsou jen 
z  části pravdivé. Řepka má vyšší spotřebu, vyprodukuje 
ale velké množství biomasy. Většina živin se do půdy vrací 
zaoráním řepkové slámy a živiny ze zkrmených pokrutin se 
vrací do půdy v organických hnojivech ze živočišné výroby. 
Vyšší spotřeba hnojiv a pesticidů je dnes snižována v sys-
tému precizního zemědělství, kdy přesné aplikace špič-
kovou technikou řízenou počítačem přes GPS zajišťují 
dávkování v  požadovaném množství přímo k  rostlinám. 
Úspora je kolem 20 %, nedochází ke zbytečnému předáv-
kování a  tyto látky se nedostávají do životního prostředí. 
Bionafta nezvyšuje CO2 v ovzduší. Uvolněný uhlík shořením 
bionafty se jen vrací do atmosféry, odkud ho odčerpaly 
rostliny při tvorbě biomasy. Jen se uzavřel biologický 
uhlíkový cyklus. Z  hlediska koncentrace CO2 v  ovzduší 
je řepka neutrální, o což usiluje EU do r. 2050. Na rozdíl 
od fosilních paliv, která uhlík uložený v zemi uvolňují do 
atmosféry a  tím zvyšují trvale jeho koncentraci. Není 
proto jasné, proč jsou ekologičtí aktivisté proti bionaftě 
z řepky. 

Situace je taková, že fakta se neuvádějí, uvede se jen 
částečná informace, která se hodí, vytržená z komplexního 
pohledu. Uvádí se jen informace, které se shodují s main-
streamovým proudem. Po snížení podílu jetelovin, vlivem 
propadu živočišné výroby, zůstala řepka jednou z  mála 
zlepšujících plodin v osevním postupu. Profesoři zeměděl-
ských vysokých škol na dotaz, proč to veřejnosti nevysvětlí, 
jak je to s tou řepkou, vždyť přeci vědí, jak to je, odpově-
děli: To je politicky neúnosné, to si nemůžeme dovolit, ono 
by se nám to mohlo vrátit, až budeme žádat o grantovou 
podporu. Neoprávněný odpor proti řepce vyvolal sní-
žení ploch v  celé EU o  10–20 %. Ke zpracování chybí 
5–6 mil. t, dojde ke zdražení a  bude se dovážet palmový 
olej z Asie a budou se kácet další pralesy. Pokud to chceme 
myslet vážně s  životním prostředím, tak se nesmíme bát 
říkat pravdu a nesmíme tahat politiku do odborných pro-
blémů.

�

www.agrojesenice.cz    |    www.milujememrazene.cz

Český pěstitel, zpracovatel  
a distributor mražené zeleniny  a ovoce

Jak probíha pěstování, sklizeň, 
kontrola, zpracování zeleniny 
můžete shlédnout na videu po 

načtení QR kódu.

Český špenát
Špenát AGRO Jesenice je vypěstovan v České republice 
českými pěstiteli a farmáři, kteří splňují  požadavky  
nejvyšší kvality a jsou držiteli certifikátu GlobalGap a IPZ. 
Špenát je sklízen ve fázi nejvyšší zralosti, kdy má  
nejlepší chuť, barvu  a vůni. Protože je zmrazený několik 
hodin po sklizni, zachová si nejvyšší obsah nutričních 
hodnot a vitamínů.
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 Náš rozhovor 
– na 10 otázek 

odpovídá:
JIŘÍ TVRDÍK,

generální ředitel,
Mlékárna Hlinsko, a. s.

1. Mlékárna Hlinsko je už dnes jediným pokračovatelem mlé-
kárenské slávy někdejšího Průmyslu mléčné výživy. Minulá 
doba se ne často nyní ráda připomíná, ale právě vaše mlé-
kárna a značka Tatra udělaly z města Hlinsko pojem, a je 
skvělé, že tato tradice velmi úspěšně pokračuje. Jak vnímáte 
tuto skutečnost vy, tedy generální ředitel jedné z nejúspěšněj-
ších mlékáren v naší zemi?  

Je to závazek. Určitě chci, aby mlékárna v Hlinsku pro-
sperovala a rozvíjela se. Mlékárna má dlouhou tradici. Začala 
produkovat svoje výrobky už v roce 1943. Tehdy zpracovala 
dva miliony litrů mléka za rok. Brzy tedy oslavíme 80 let od 
spuštění výroby mléka. Za tu dobu jsme se z původních dvou 
milionů zpracovaných litrů zvětšili zhruba stonásobně. Pevně 
věřím, že se dál budeme rozvíjet a porosteme.

2.  V mlékárně vše začíná u suroviny. Syrové kravské mléko 
nakupujete z  okolí, ale i  ze vzdálenějších míst a  zemědělci 
chovající skot mají ve vás spolehlivého obchodního part-
nera. Vzájemné dobré vztahy jsou u  vás dlouholetou tra-
dicí, kterou už zahájil první porevoluční majitel mlékárny 
Milan Domáček. Kolik mléka nyní nakupujete a  uvedete 
i vývoj nákupu mléka za posledních dvacet let? A jaká je vaše 
obchodní politika vůči producentům syrového kravského 
mléka? To aby bylo mléka stále dost nyní, ale i do budoucna.

Ano, to máte pravdu. V mlékárně v Hlinsku je to mnoho-
letá tradice. Vztah s našimi dodavateli mléka trvá i desítky let. 
Za to jsem velmi rád. Jak jsem už říkal, první rok od spuštění 
mlékárny se zpracovaly dva miliony litrů mléka a loni jsme 
už vykoupili necelých 214 milionů litrů mléka. Já jsem v mlé-
kárně již skoro deset let a před touto dobou, tedy v roce 2011, 
jsme vykoupili lehce přes 180 milionů litrů. Tedy i v posled-
ních letech jsme se s výkupem o něco posunuli. Snažíme se 
s našimi dodavateli mít dlouhodobé smlouvy, které dávají 
stabilitu nám i jim. Nejde ale o žádný závod, kdo vykoupí víc. 
Důležitá je efektivita zpracování, ne jeho objem. 

3. Původní sortiment Mlékárny Hlinsko se specializoval 
zejména na kondenzovaná mléka a v tomto trendu pokračuje 
úspěšně dodnes. V posledních letech se významně rozvinula 
výroba trvanlivých mlék, výroba másla a tvarohů, ale i rozvoj 
úplně nových výrobků. Mohl byste je uvést a charakterizovat 
celý nynější výrobní program?

Naším největším segmentem je stále UHT mléko. 
Ekonomicky je pro nás naopak nejhorším. Potom už jsou 
rozdíly v segmentech mezi sebou menší. Tradiční je u nás 
výroba kondenzovaných mlék jak slazených, tak i neslaze-
ných. V tomto segmentu poslední roky významně rosteme, 
ale v drtivé většině je to zásluhou rostoucích exportů. Velký 
segment jsou i sušená mléka. Tradičně u nás děláme máslo 
a smetany. Posledním segmentem, který jsme u nás začali 
produkovat, jsou tvarohy a nově teď také tvarohové dezerty. 

4. Všechny výrobky Mlékárny Hlinsko jsou označeny velmi 
zdobnou značkou Tatra, a to již od roku 1964. Co bylo pod-
nětem pro tento návrh? A mohl byste ke vzniku a historii této 
značky sdělit více informací? 

Řeknu příběh, který se tady traduje jako pravdivý. Jestli 
to tak opravdu bylo nebo ne, úplně stoprocentně neumí 
garantovat nikdo. Značka TATRA se začala používat u nás 
v mlékárně od roku 1964. Tehdejší doba byla ve znamení pro-
pojování Čech a Slovenska. No a někoho tehdy napadlo, kdo 
to byl, se již neví, že když Hlinsko je v čisté, málo průmys-
lové oblasti, což jsou Tatry na Slovensku také, tak proč našim 
výrobkům nedat prostě značku Tatra – a bylo to. Do té doby 
se výrobky jmenovaly mléko, máslo, kondenzované mléko 
apod. Až od zmíněného roku se na trh dodávaly pod jed-
notnou značkou. Příběh bude asi pravdivý, protože v prvním 
logu jsme měli kravičku a za ní se rýsovaly štíty vysokých hor, 
které měly symbolizovat Tatry.

5. Zastavme se u výrobku Pikao. Je na trhu již skoro padesát 
let a to je úctyhodná životnost mléčného výrobku. Vyvinuli jste 
i nové dezerty na bázi tvarohu – tedy řadu nazvanou „Mlsni.
si“, a i u nich najdeme tuto příchuť Pikao. Mohl byste tuto 
řadu představit a sdělit i důvody oblíbenosti těchto výrobků?  

Pikao je unikát. Zřejmě proto ho mají lidé pořád rádi 
tolik desetiletí. My jsme před časem podporovali tyto výrobky 
reklamní kampaní, kde jsme používali slogan „Pokaždé jako 
poprvé“. Tento výrobek to přesně vystihuje. Když si ho kou-
píte dnes, tak chutná úplně přesně totožně, jako když si ho 

www.tatramleko.cz

výrazná kávová chuť

obsahuje 80 % mléka

preferováno spotřebiteli 
v chuťovém testu

z mléka z českých chovů

LEDOVÁ KÁVA
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v plechovce nebo tubě koupil první zákazník v roce 1972. Do 
receptury jsme nikdy nesáhli, nikdy jsme s ní neexperimento-
vali. Vyrábíme pořád stejnou recepturu, a to už od roku 1952, 
tehdy pod názvem „Sladké kondenzované mléko s obsahem 
kakaa“, od roku 1970 pod registrací obchodní značky Pikao, 
stejným postupem – od prvního dne do dneška používáme 
stále stejné kakao a  vyrábíme stále na stejné technologii. 
Z dnešního pohledu je tato technologie samozřejmě zasta-
ralá a neefektivní, ale to je jedno. Pikao je unikát a takovým 
zůstane. Nikdy to nezměníme. Naopak značku Pikao jsme 
začali rozvíjet a prodeje výrobků s tímto označením vykazují 
výborné růsty prodejů. Ať už se jedná o Medovník, nanuky, 
nanukové dorty, nápoj nebo když si koupíte poslední výrobek 
Mlsni.si s  tímto logem, tak si kupujete zaručeně originál. 
V nanuku je uprostřed zmrzlé skutečné Pikao, v Medovníku 
je také, v dezertu Mlsni.si je také originál. Žádné náhražky. 
Doufám, že brzy se nám podaří na trhu představit další 
výrobky této produktové řady.

6.  Jste také výrobci zmrzlinových směsí Tatra Zmrzka. Jak si 
vede tento segment? 

V době předcovidové si vedl dobře a postupně prodeje 
každým rokem rostly. Za poslední rok ale není co hodnotit. 
Stánky se zmrzlinou se buď zavřely, nebo fungovaly ve velice 
omezeném režimu. Jak to bude teď po rozvolnění, se v pod-
statě nedá predikovat. Věřím, že většina prodejců znovu 
otevře. Před covidem jsme měli s naší zmrzlinou několik set 
prodejních míst. 

7. Aby bylo možno zabezpečovat neustálý rozvoj výrobního 
programu a inovovat stávající sortiment, bylo nutné hodně 
investovat. Které investice byly pro úspěšnou výrobu roz-
hodující? A v době vysoké ceny pracovní síly, ale i ve smyslu 
moderních trendů, užíváte roboty? Jak je na tom robotizace 
v Mlékárně Hlinsko?

Je to nezbytnost. Automatizaci výrobních procesů se 
u  nás věnujeme neustále. Rok co rok investujeme částku 
okolo 100 milionů Kč do rozvoje společnosti. V tomto trendu 
také nehodláme polevit. Je to nutnost, pokud chceme držet 
krok s  konkurencí. V  loňském roce jsme dokončili plně 
automatizovanou výrobu tub, předtím jsme automatizovali 

máslárnu, nové technologie máme na výrobu mléka, letos 
budeme plně automatizovat výrobu sušeného mléka a balení 
kondenzovaných mlék do plechovek. Už loni jsme instalo-
vali novou linku, která nám umožní dát na trh naše výrobky 
v úplně novém typu balení, který jsme doposud nepoužívali. 
V druhé polovině roku už začneme s prodejem. 

8.  Již v roce 1947 bylo započato s exportem sušeného a kon-
denzovaného mléka. Tento trend se rozvinul do nynějších 
významných prodejních objemů. Jaké výrobky se značkou 
Tatra vyvážíte a do kterých teritorií? A jaký je nynější podíl 
exportu z celkové výroby mléka, které zpracováváte?

Export je nezbytnou součástí fungování naší spo-
lečnosti. Objemy, které vyrábíme, bychom nebyli schopni 
prodat jen v rámci naší republiky. Pochopitelně exportované 
objemy oscilují. U nás je to od 30 % naší produkce výše. Tedy 
v objemu od jedné miliardy nahoru. Jsou státy, kam vyvážíme 
pravidelně a hodně, a jsou státy, kam vozíme občas a třeba 
jen málo. My ale v našich zákaznících neděláme rozdíly. Malý 
nebo velký, vážíme si všech. Kdo bral před pěti lety málo, ten 
dnes bere veliké objemy a obráceně. Před několika lety od nás 
někteří odebírali hodně a dnes jsou třeba jen na polovině. Je 
to zákazník od zákazníka jinak. Obecně k tomu lze dodat, že 
asi dvě třetiny našeho vývozu směřují do zemí EU, 15 % do 
Afriky a zbytek jde do arabských zemí a Asie.

9. Dobře vedený marketing je nezbytnou podmínkou úspěchu 
každé fi rmy. Jakou strategii využíváte pro vědomí odběratelů 
o vašich výrobcích a které prvky marketingu při vaší práci 
využíváte nejvíce? A je televizní reklama tou nejúčinnější? 

V segmentu mléčných výrobků je televize stále velice 
silným marketingovým nástrojem. Více pochopitelně působí 
na lidi 30 let a výše. Mladé lidi, kteří televizi tolik nesledují, 
musíte oslovit spíše přes online komunikaci. My v naší komu-
nikaci používáme všechny formy, které jsou dostupné. Určitě 
budeme v  podpoře našich výrobků pokračovat a  budeme 
investovat ještě více než doposud. Poslední kampaň na 
výrobek Mlsni.si, na které s  námi spolupracovala Dana 
Morávková, byla velice úspěšná. 

10.  Na závěr se zeptám, zda připravujete nějaké novinky, 
které budete chtít nabídnout zákazníkům? 

Ano, chystáme, ale neradi o tom mluvíme. Letos jsme 
na trh uvedli nové tvarohové dezerty Mlsni.si. Ty se setkaly 
s  takovým zájmem zákazníků, že jsme to vůbec nečekali. 
Máme připravených ještě několik novinek, které chceme na 
trh umisťovat jak v letošním roce, tak některé z nich až v tom 
příštím. Bude se jednat jak o sortimentní novinky, které jsme 
doposud vůbec nevyráběli, a tudíž rozšíření našeho portfolia, 
tak třeba o obalové inovace. Některé z našich výrobků tedy 
nabídneme našim zákazníkům nejen v tradičních obalech, ve 
kterých je znají dlouhá léta, ale i v nových, moderních typech 
balení.

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc. 

JIŘÍ TVRDÍK

–    generální ředitel a předseda představenstva 
v Mlékárně Hlinsko od března 2012

–    bydlí v Pardubicích
–    ženatý, 2 děti  �

Albert inzerce CCH 255x184.ai   1   8.11.2017   14:44:26
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a k t u a l i t y a k t u a l i t y

Každoročně 1. června si mlékařská veřejnost připomíná 
a slaví „Světový den mléka“, který byl poprvé vyhlášen 

Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a  Mezinárodní 
mlékařskou federací (IDF) již před 64 lety.

Mléko a mléčné výrobky patří bezpochyby mezi nejzá-
kladnější potraviny, ve které se skrývají nejcennější nutriční 
komponenty významné pro naši výživu a zdravý, nebo chcete-li
normální život a vývoj. Jsou to zejména cenné mléčné bílko-
viny podporující tvorbu a udržování svalové hmoty, mléčný 
cukr laktóza důležitý pro trávení a napomáhající organismu 
vstřebávat minerály, ale také lehce stravitelný a  chutný 
mléčný tuk dodávající organismu potřebnou energii. Určitě 
nelze zapomenout také na 87 % vody v mléce udržující rovno-
váhu tekutin v organismu, ale zejména je u mléka a mléčných 
výrobků potřeba zdůraznit přítomnost vitaminů a minerál-
ních látek, a to především vápníku, který má zásadní význam 
pro utváření silných kostí a zdravých zubů. Mezi vitaminy je 
potřeba zmínit přinejmenším vitaminy skupiny B, které jsou 
tolik důležité pro metabolismus a fungování nervového sys-
tému.

Jak nejlépe si připomenout tento svátek mlékařů než 
představením nových mléčných výrobků, které české mlé-
kárny připravily pro své spotřebitele a  o  které opět roz-
šířily pestrou, lákavou, a  především chutnou paletu 
mléčných výrobků na pultech a  v  regálech našich prode-
jen.

Českomoravský svaz mlékárenský po roční koronavi-
rové přestávce proto zorganizoval v pořadí již

18. ročník celorepublikové soutěže o „Mlékárenský 
výrobek roku 2021“ a  „Novinku roku 2021“. Zájem 
o soutěž byl tento rok maximální a celkem 19 mlékáren-
ských podniků do soutěže přihlásilo 73 výrobků, mezi kte-
rými bylo 54 novinek.

Hodnocení soutěže proběhlo na Ústavu mléka, tuků 
a  kosmetiky Vysoké školy chemicko-technologické dne 
25. května a soutěžní výrobky hodnotilo celkem 15 nezávis-
lých porotců z Výzkumného ústavu mlékárenského, VŠCHT 
Praha, Mendelovy univerzity Brno, Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích, Potravinářské komory České repub-
liky a Českomoravského svazu mlékárenského.

Při hodnocení se posuzovala nejenom celková kvalita 
přihlášených soutěžních vzorků, ale také obchodní rozšíře-
nost na trhu, marketingové aktivity směřované na podporu 
prodeje a rovněž správnost označování výrobků dle platné 
potravinové legislativy.

U novinek hodnotily komise stupeň produktové, pro-
cesní a obalové inovace, zaměření na specifi ckou cílovou sku-
pinu, „nové“ výživové parametry, reformulace, atraktivitu 
pro spotřebitele a také přínos použitého obalu pro životní 
prostředí.

Nejvyšší počet soutěžních výrobků byl tentokrát v kate-
gorii jogurtů a v kategorii tvarohových a smetanových krémů. 
Sýry pak byly rozděleny celkem do 4 soutěžních kategorií, 
kdy nejpočetnější z nich tvořily pařené sýry.

Pokračujícím trendem výrobců zůstávají zejména refor-
mulace, tedy takové úpravy složení výrobků, které odrážejí 
požadavky zdravé výživy, např. snížení obsahu cukru, soli, 
přídatných látek či obohacování jinou výživově hodnotnou 
komponentou. Zastoupeny byly i  bezlaktózové mléčné 
výrobky určené spotřebitelům trpícím laktózovou intolerancí 
a také nové bio mléčné výrobky. Výrobci se často zaměřovali 

Kategorie Vítězný výrobek Výrobce

1. Tekuté mléčné výrobky
nezakysané Farmářské mléko Moravia Lacto a. s.

2. Zakysané mléčné
nápoje

Vanilkový drink bez laktózy
s kulturou BIFI

HOLLANDIA Karlovy Vary,
s. r. o.

3. Jogurty Bio řecký jogurt bílý, 5 % tuku POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s.

4. Zakysané mléčné
speciality

Dip ke grilování – zakysaná smetana
s česnekem a bylinkami POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s.

5. Mléčné dezerty Mléčný dezert DUO čokoláda a višeň HOLLANDIA Karlovy Vary,
s. r. o.

6. Tvarohové a
smetanové krémy MÍŠA – tvarohový mls smetanový OLMA, a. s.

7. Tvarohové speciality Tatra MLSNI.SI – tvarohový mix jahoda Mlékárna Hlinsko, a. s.

8. Sýrové speciality Trifolino s lanýžem Brazzale Moravia a. s.

9. Pařené sýry Sýráci – sýrové tyčinky Mlékárna Olešnice a. s.

10. Sýry na gril a pánev Sýr na pánev klasik
Absolutní vítěz (98,3 bodů) MADETA a. s.

11. Tavené sýry Bambino originál Savencia Fromage & Dairy
Czech Republic, a. s.

12. Másla a mléčné
pomazánky Burro Fratelli Brazzale s pažitkou Brazzale Moravia a. s.

Vítězové v jednotlivých soutěžních kategoriích

Mlékárenský výrobek 
roku 2021

na udržitelnost, kdy bylo patrné používání ekologičtějších 
typů obalů, například se sníženou uhlíkovou stopou (nižšími 
emisemi CO2) a také se sníženým podílem plastů či jejich cel-
kově nižší hmotností.

Inovační přínos přihlášených novinek byl tak vysoký, 
že odborné komise rozhodly udělit ocenění „Novinka roku 
2021“ celkem 25 výrobkům. „Novinkou roku“ s nejvyšším 
počtem získaných bodů se pak stal moderní trendový výrobek 

„Dip ke grilování – zakysaná smetana s  příchutí papriky 
s jalapeňos“ z Polabských mlékáren.

Veřejné vyhlášení výsledků soutěže se v letošním roce 
s ohledem na přetrvávající protipandemická opatření ještě 
neuskuteční, Českomoravský svaz mlékárenský však uspo-
řádá v  měsíci červnu tiskovou konferenci, na které novi-
nářské obci sdělí další podrobnosti o letošní soutěži.

Oceněné výrobky obdrží diplomy podepsané ministrem 
zemědělství.

Ing. Jiří Kopáček, CSc., 
předseda představenstva, 

Českomoravský svaz mlékárenský z. s.  �

Komise hodnotící tekuté mléčné výrobky – 
zleva Mgr. Fajfr (Potravinářská komora ČR), 
doc. Horáčková (VŠCHT) a Ing. Peroutková 
(VÚM)

Komise hodnotící zakysané mléčné nápoje 
– zleva doc. Plocková (VŠCHT), Ing. Bárta 
(MILCOM Servis), Ing. Elich (VÚM)

Mlékárenský 
výrobek roku 2021 
Absolutní vítěz

Novinka 
roku 2021

Mlékáre
výrobek 
Absolut

Polabské mlékárny získaly v soutěži 
největší počet ocenění

Absolutním vítězem 
„Mlékárenského výrobku roku 2021“ se stal

„Sýr na pánev klasik“ z jihočeské Madety 
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Pavla BurešováKvětoslava Šustová

Radka Chmelinová

Gastronomie Polska
– 4 . část

REGIONÁLNÍ KUCHYNĚ POLSKA

prof. Ing. KVĚTOSLAVA ŠUSTOVÁ, Ph.D., 
Ing. PAVLA BUREŠOVÁ, Ph.D.,

Bc. RADKA CHMELINOVÁ, 
Katedra gastronomie a hotelnictví, 

Vysoká škola obchodní a hotelová Brno

Podhalská kuchyně

Podhalská kuchyně je velmi jednoduchá a prostá. Tradičně 
se hlavní chody skládaly z lokálních produktů, které chu-

dá horská hospodářství byla schopna vyprodukovat. Pod-
halská kuchyně má mnoho zdravotních benefi tů právě pro 
kombinování základních lokálních surovin, což činí pokrmy 
z  nich velmi chutné. Nejčastěji používané ingredience byly 
ječmen, oves, kukuřičná mouka, syrovátka, podmáslí a pro-
kysaná syrovátka z ovčího mléka (żętyca), často se vařilo ze 
zelí. V domácnostech se nepekl chléb a masová strava měla 
základ především ve skopovém mase [1].

K  výčtu tradičních pokrmů této oblasti nepochybně 
patří výrobky z  ovčího mléka, které se konzumují čerstvé 
bez tepelné úpravy nebo jako součást salátů či složitějších 
pokrmů. Nejznámější specialitou je oscypek, na Slovensku 
známý jako oštiepok, tvrdý uzený sýr slámové barvy připra-
vený z osoleného ovčího mléka. Vyrábí se ve tvaru malých 
zakulacených válečků, které jsou zdobeny typickým lokálním 
způsobem, kdy se sýr vtlačí do dřevěných formiček. Cieślik 

tvrdí, že oscypek je součástí podhalské kuchyně již od konce 
15. století, kdy do oblasti přišli valašští pastevci putující 
přes Karpaty. Sýr byl tradičně vyráběn hlavním pastevcem, 
bačou, na vysoko položených horských pastvinách, kterým 
se říká hale, odtud název oblasti. Dříve se oscypek používal 
jako platidlo a jeho výroba se předává z generace na gene-
raci. Při přípravě tohoto sýra vzniká jako vedlejší produkt 
zmiňovaná żentyca, což je nápoj sladké jemně nakyslé chuti, 
bílé či světlé barvy. Dalším příkladem sýru z ovčího mléka je 
bryndza, typická pro celou oblast Tater, bílý sýr krémové kon-
zistence a výrazné chuti i vůně. Dnes se při výrobě přidává 
i kravské mléko. Důvodem výborné jakosti a specifi cké chuti 
všech sýrů této oblasti je druhová rozmanitost kvalitních pas-
tvin, s mnoha rostlinami, které v jiných oblastech nenajdeme. 
Region, kde se vyrábí podhalská brynzda, patří mezi nejčistší 
nejen v Polsku, ale i v celé Evropě [1].

Kromě tradičních sýrů uvedených výše patří k tradičním 
pokrmům této oblasti zelná polévka s  masem (kwaśnica) 
podávaná s bramborami nebo chlebem a kyselá bramborová 
polévka s česnekem, cibulí a mátou (czośnianka), někdy podá-
vaná se slaninou [1]. Bryjka je dalším typickým pokrmem 
podhalské oblasti, který připravíme vařením mouky ve slané 
vodě, dokud hmota nezhoustne, a  následně podáváme se 
sádlem, lněným semínkem, podmáslím nebo syrovátkou [4]. 
Cieślik pro tento zajímavý pokrm používá označení polévka, 
jiné  zdroje pokrm popisují jako kaši.

Jak už bylo zmíněno výše, v podhalských domácnostech 
se nepekl chleba, lidé si ho kupovali na trhu ve městě Nowy 
Targ. Během meziválečného období byl chleba nahrazen 
koláčky moskole, které do oblasti uvedli ruští zajatci během 
první světové války. Moskole se připravují z  vařených 
brambor, mouky, soli a někdy i vajec [1]. Mohou se připra-
vovat i nasladko.

Ačkoliv se tento region vyznačuje mnoha horskými říč-
kami plnými pstruhů, štik a lososů, místní jedli ryby jen velmi 
zřídka. Ryby se na jídelníčku objevily až v  meziválečném 
období [1]. Tradičním pokrmem této oblasti je podhalské jeh-
něčí (jagnięcina podhalańska), vyzrálé méně než 60 dní. Maso 
je jedinečné pro svou světle růžovou barvu, velice jemnou 
a elastickou strukturu a pro šťavnatou chuť, která může při-
pomínat zvěřinu. Takové kvality je docíleno tím, že se jehňata 
krmí hlavně mateřským mlékem, případně pícninami a senem 
[3]. Oblíbenými dezerty v této oblasti jsou bochánky z kynu-
tého těsta přelité máslem a medem (bombolki) [2].

Podleská kuchyně

Podleské vojvodství se nachází v nížinách ve východním 
Polsku, je to region jezer, bažin a rašelinišť. Asi 30 procent 
regionu tvoří lesy. Je to nejméně obydlené vojvodství, zato jedno 
z nejkrásnějších. Z ekonomického pohledu je toto vojvodství 
nejméně rozvinuté, což je dáno i nekvalitní půdou. V poslední 
době se v regionu rozvíjí agroturistika (Jedem Polsko, Podleské 
vojvodství). V podleském vojvodství se prolíná mnoho kultur, 
po druhé světové válce se zde usadili Litevci, Bělorusové, Ukra-
jinci. Hlavním městem regionu je Bělostok. 

Základem regionální kuchyně jsou brambory, které jsou 
obsaženy v mnoha pokrmech. Tradiční pokrmy z brambor 
jsou například baba ziemniaczana a kiszka ziemniaczana [2]. 
Kiszka ziemniaczana je asi nejznámější specialitou. Recept 
pochází z Běloruska, podobné pokrmy se vaří i v Rusku, na 
Ukrajině a v Litvě. Nejdůležitější ingrediencí jsou nastrou-
hané a okapané syrové brambory, které se spolu se slaninou, 
cibulí, majoránkou, solí, pepřem, česnekem a masem smí-
chají ve směs, která se plní do vepřových střívek. Vytvořená 

klobása se peče v  troubě, po upečení je pevná a  má zlatý 
a křupavý povrch. Pokrm se podává se smaženou cibulkou 
a škvarky. Baba ziemniaczana je pokrm ze stejných ingredi-
encí, ale zapečený jako koláč [5]. 

Vliv zahraničních kuchyní je patrný u mnoha pokrmů. 
Zajímavým pokrmem jsou například velké oválné bram-
borové knedlíky plněné směsí z  cibule a  mletého masa 
(kartacze), některé varianty se připravují se směsí s  hub, 
kysaného zelí nebo sýra. Jsou velmi podobné cepelínům, což 
je litevské národní jídlo [6]. Tataři do Polska přivezli již ve 
14. století recept na tatarský piroh (pierekaczewnik). Pokrm 
je z šesti vrstev tenkého těsta, mezi kterými je máslo a slaná 
náplň z mletého jehněčího masa. Vzniklý útvar se poté zaro-
luje a  peče dokřupava. Kvůli časové náročnosti přípravy 
tohoto pokrmu se v dnešní době připravuje v domácnostech 
jen zřídkakdy [7].

Jedním z  podleských dezertů je koláč marcinek 
připravovaný z několika vrstev tenkého piškotového těsta 
(těch může být i dvacet), mezi kterými je krém, nejčastěji 
ze smetany ke šlehání dochucený citronovou kůrou, mand-
lovým extraktem nebo vanilkou. Příprava tohoto dezertu je 
časově velmi náročná, protože každá vrstva se peče zvlášť 
[8]. Slavnostním dezertem určeným hlavně pro svatby nebo 
vánoční hodování je sękacz. Má specifi cký vzhled způsobený 
stylem pečení, kdy se těsto lije na otáčející se dřevěný váleček 
a peče se zhruba tři hodiny na otevřeném ohni. Předpokládá 
se, že recept pochází z Německa, tradice pečení těsta na rožni 
je známá již od středověku [5]. Z tohoto regionu pochází také 
žitná vodka Żubrówka, která je velice oblíbená v celém Polsku. 
Je neobvyklá tím, že v každé láhvi je stéblo zubří trávy, tomko-
vice vonné, která vodce dodává jedinečné aroma. 

Pomořanská kuchyně

Pomořansko je historický region táhnoucí se podél 
Baltského moře v severní části Německa a Polska, zde tvoří 
Západopomořanské a Pomořské vojvodství [9]. Pomořanská 
kuchyně zahrnuje mnohé další regiony, jako je Pomoří, 
Kašubsko, Żuławy a  Powiśle. Společným prvkem všech 
podoblastí je jejich silný vztah k tradicím, které se vážou pře-
vážně na vlastní kuchyni a zvyky a jazyk typický pro danou 
podoblast. Oblast se vyznačuje rozmanitými přírodními 
podmínkami, jako je přístup k Baltskému moři, delta řeky 
Visly s úrodnou půdou, lesy a  jezera. Region je bohatý na 
ornou půdu a pastviny, v zemědělství pracuje asi jedna šes-
tina obyvatel. Mezi nejvíce zastoupené potraviny patří obilo-
viny, brambory, řepka a cukrová řepa, z ovoce jsou to jablka 
a jahody. V tomto regionu je rozšířeno farmářství, převážně 
se specializací na zpracování produktů z rostlinných zdrojů 
a chov prasat a skotu. Kvalita produktů je přímo ovlivněna 
zodpovědným a šetrným přístupem k životnímu prostředí při 
využívání tradičních metod [10]. 

Pomořanská kuchyně byla v dřívějších dobách dělena na 
měšťanskou a vesnickou. Vesnická byla prostá, ovšem chutná, 
základem byly produkty, které si obyvatelé sami vypěstovali či 
vyprodukovali na svých farmách a polích. S ohledem na lokalitu 
byly jednoduše dostupné ryby, které byly tradiční součástí jídel-
níčku, například sleď. Ryby se konzumovaly jak mořské (z Balt-
ského moře), tak i sladkovodní (z blízkých jezer), makrely, 
sledě, šproty, tresky, úhoři, štiky či okouni, a byly upravovány 
na mnoho způsobů. Ještě před více než staletím byli pro tuto 
oblast typičtí prodejci ryb, kteří ze svých vesniček vyráželi na 
trh do okolních vesnic a měst, které byly vzdáleny i několik kilo-
metrů. Těžký náklad ryb nesli v koších, kterým se říkalo karina 
nebo leszka. Další druhy masa (vepřové, hovězí a skopové) se 

konzumovaly hlavně v neděli a ve svátky. Oblíbené vždy bylo 
i husí maso, ze kterého se vařilo hlavně na podzim [11].

Jednou z tradičních polských pochoutek, která je oblí-
bená v celé zemi, je polévka z kachní nebo husí krve (czer-
nina). Krev se uchovává v  octě, aby se nesrazila. Polévka 
má základ v kachním vývaru, do kterého se přidává sušené 
ovoce a rozmanité koření, například hřebíček a nové koření. 
Některé moderní úpravy tohoto pokrmu vynechávají krev 
a používají jiné druhy masa, ovšem czernina by vždy měla být 
pikantní, nasládlá, tmavé barvy. Servíruje se s těstovinami 
nebo bramborovými knedlíky [12]. V této oblasti se polévka 
vaří tradičně s husí krví a recept byl vytvořen Kašuby [2]. 
Kromě husy je oblíbenou drůbeží i kachna, která se upravuje 
pečením (kaczka pieczona) [13]. Kašubové obohatili regio-
nální kuchyni i o sledě po kašubsku (śledzie po Kaszubsku). 
Na rozdíl od jiných receptů na sledě, kdy se pro marinování 
používá nevařená marináda, se marináda v tomto případě 
uvaří z cibule, rajčatové šťávy, mleté papriky, cukru, bobko-
vého listu a octa a teprve po zchlazení se používá k samot-
nému marinování [14].

Dalším významným kašubským receptem je kiszka kas-
zubska, který pochází z  18. století, kdy jídlo připravovala 
etnická skupina Gochové. V této oblasti nebylo výhodné pěs-
tovat obilí, proto je i základem tohoto pokrmu pohanka, kterou 
Kašubové považovali za dar od Boha. Původně se jednalo 
o bezmasé jídlo chudých z dostupných surovin, v dnešní době 
najdeme i recepty s uzenou slaninou. Další ingredience jsou 
brambory, vejce, koření a cibule. Pokrmu se říká klobása právě 
proto, že se směs v pytlících v tomto tvaru uvaří, pak se z vaku 
vyjme, nakrájí na tlustší plátky a opéká na cibuli a slanině [15]. 

I v tomto regionu je oblíbeným dezertem sernik, tvaro-
hový dort. Historické prameny se neshodují v tom, odkud 
a kdy se tento recept dostal do Polska. Je ale nutno podotk-
nout, že v tomto regionu se peče jeho specifi cká varianta, a to 
kašubský tvarohový koláč, sernik Kaszubski, do kterého se 
přidává i bramborová mouka či brambory [16].

Svatokřížská kuchyně

Svatokřížské vojvodství se nachází na jihovýchodní 
straně země, jméno dostalo podle jednoho z  nejstarších 
evropských pohoří, Svatokřížských hor. Region je ohra-
ničen řekami Pilicou a Vislou [17]. Zhruba dvě třetiny roz-
lohy tvoří zemědělská půda pro pěstování obilí, brambor, 
píce, zeleniny a  ovoce. Důležitým je i  chov skotu, prasat, 
kuřat a koní. Navzdory faktu, že je Svatokřížské vojvodství 
jedno z nejméně ekonomicky rozvinutých vojvodství v Polsku, 
je zároveň kolébkou polského průmyslu. Už v době neolitu 
zde byly pazourkové doly, ve středověku si města díky svému 
regionálnímu nerostnému bohatství získávala významné 
postavení pro rozvoj řemesel a obchodu. Během druhé světové 
války byla v této oblasti zakládána židovská ghetta a pracovní 
tábory. V poválečných letech region zažíval odliv obyvatel 
z přelidněného venkova do Slezska a dále do Německa [18]. 

Stejně jako v dalších polských regionech jsou i ve Svato-
křížsku základními ingrediencemi brambory, ječmen, proso 
a pohanka. V historii se maso konzumovalo velice zřídka, 
proto byly pokrmy doplněny o  ovoce, zeleninu a  mléčné 
produkty. Specialitou regionu je polévka z žitného kvásku 
a brambor (zalewajka świętokrzyska) a kopřivová polévka 
(zupa z pokrzywy neboli pokrzywianka). Další zajímavost, 
kterou můžeme zmínit, je, že region je typický svými jablo-
ňovými sady a rajčatovými plantážemi, proto jsou oblíbené 
dezerty z jablek, například výborný jablkový závin (strudel 
jabłkowy) [17]. 



v ý ž i v a  /  p o t r a v i n o v á  b e z p e č n o s t v ý ž i v a  /  p o t r a v i n o v á  b e z p e č n o s t20 21
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
4

/
2

0
2

1 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

4
/

2
0

2
1

Golonka – pečené koleno, kopytka – vařené kousky z bramborového těsta, dušené kysané zelí Foto: Šustová, 2021

Zupa z pokrzywy – polévka z kopřiv, vařená s mrkví, kořenovou petrželí a podávaná s vařeným vejcem  Foto: Šustová, 2021

Parzybroda je vesnické jídlo z rozmačkaných vařených 
brambor, kysaného zelí a slaniny. Zmiocar je jeden ze zástupců 
bramborových krémů z brambor, cibule, mouky, vajíček, soli 
a pepře, které se v regionu vařily v chudých časech. Kugiel 
z Czermna je bramborová placka s masovou náplní, která se 
konzumuje ihned po uvaření [19]. Regionální specialitou je 
také pokrm prazoki, o kterém se píše v receptech z mezivá-
lečného období, ale věří se, že jeho historie je mnohem starší. 
Je to velmi jednoduché chutné jídlo z brambor, mouky, cibule 
a slaniny [20]. Zupa owocowa, ovocná polévka s  třešněmi 
nebo borůvkami, je jedno z  nejneobvyklejších specialit 
regionu. Podává se s bramborami a smetanou. 

Většina jídel je vařena podle starých regionálních 
receptů, proto je nejvhodnější pokrmy ochutnávat přímo 
u farmářů a místních kuchařů [21]. 

Varmijsko-mazurská kuchyně

Varmijsko-Mazurské vojvodství se nachází v  severo-
východní části země a zahrnuje historické regiony Varmie 
a Mazury. Jedná se o region s největší rozmanitostí obyvatel-
stva, žijí zde národnostní menšiny Ukrajinců, Němců, Romů, 
Bělorusů a dalších. Zhruba polovina půdy v tomto regionu 
je úrodná, ovšem přírodní podmínky nejsou pro zeměděl-
ství nejpříznivější (krátké vegetační období, členitost terénu, 
diverzifi kace půdy). Tento region je zároveň jedním z nej-
méně znečištěných. Pro své přírodní bohatství je Varmijsko-
-Mazurský region mnohými považován za nejkrásnější oblast 
Polska. Region je označován jako země tisíců jezer [22]. 

Tento region nabízí směs polských a německých pokrmů, 
část regionu bývala pod pruskou nadvládou. Pokrmy němec-
kého původu jsou například zelí, klobása, maso a  nudle, 
polské pokrmy jsou byliny, uzeniny, tradiční polské polévky, 
například boršč. V této oblasti se hojně využívá koření jako 
majoránka, kmín a  kardamom. V  regionu jsou oblíbené 
i rybí pokrmy, obzvláště ty z úhořů a pstruhů. Specialitou 
regionu je rybí a račí polévka s bylinkami a březovou kůrou. 
Typickými pokrmy jsou těstoviny plněné masovou náplní 

(dybdzalki), válečky z bramborového těsta plněné masovo-
-vaječnou nádivkou (farszynki), masová polévka se zeleninou 
a fazolemi (karmuszka), kousky štiky zapečené s brambo-
rami a smetanou (zapiekanka ze szczupaka). Tradiční nápoje 
tohoto regionu pochází od východních Prusů, kteří zde 
zakládali pivovary. Mimo piva jsou v oblibě pálenky, typická 
pálenka je niedźwiedziówka mazurska, medová pálenka [23]. 

Místní pokrmy a suroviny se odvíjejí od polohy tohoto 
regionu, protože je obklopen lesy i  jezery, tím pádem jsou 
pokrmy často připravovány z ryb, lesních plodů nebo divoké 
zvěře. Za tradiční polévku lze považovat krupnik [24]. Jedná 
se o tradiční vydatnou polévku z masového nebo zelenino-
vého vývaru, ječných nebo pohankových krup, brambor, 
cibule, masa, sušených hub a různých druhů polévkové zele-
niny. Polévka je velice hustá a krémová, název je odvozen 
od zastaralého polského slova krupy, ječné kroupy. Zároveň 
výraz krupnik označuje sladký alkoholický nápoj z pálenky, 
který je populární v Bělorusku a Litvě [25]. 

Mezi oblíbené dezerty můžeme řadit i ostružinový dort 
(ciasto jeżynowe), který je známý ve všech regionech, ale 
právě v tomto regionu je považován za nejchutnější [26].

Tento region je známý i pro tradiční sýr (ser welski), 
jehož výroba sahá do roku 1906, kdy byla v povodí řeky Wel 
založena mlékárna. Není překvapením, že to bylo právě zde, 
protože v okolí řeky Wel jsou louky a pastviny. Od názvu řeky 
byl odvozen i název pro sýr. Až v 80. letech byla výroba zahá-
jena v pravidelném režimu. Dodnes se sýr vyrábí ručně dle 
starých tradic [27]. 

Velkopolská kuchyně

Velkopolsko neboli Velkopolské vojvodství je jedním 
z  největších polských regionů, zahrnuje 226 obcí a  jeho 
hlavním městem je Poznaň. Právě v  této oblasti se začala 
psát historie polského státu, zakládaly se zde první slovanské 
vesnice a  sídlil zde rod Polanů. Poznaň je hlavním turis-
tickým centrem s bohatou nabídkou gastronomických zaří-
zení a kulturních akcí, například Świętojański Market, který 

se každoročně koná v  druhé polovině června a  nabízí jar-
marky a gastronomické festivaly, stánky s tradičními výrobky 
a lokálními produkty. Velkopolsko je významné také pro svůj 
přírodní ráz, v regionu najdeme národní park a velké množ-
ství krajinných parků, chráněných oblastí a přírodních rezer-
vací [28].

Mezi tradiční bezmasá jídla se řadí pyry z gzikiem, jed-
noduché jídlo z brambor a tvarohu. Brambory jsou vařené 
nebo pečené, celé nebo rozpůlené, ve slupce. K nim se podává 
gzik, což je směs tvarohu, smetany a cibule ochucená koprem 
a římským kmínem, smetana může být nahrazena mlékem, 
kefírem nebo podmáslím. Pokrm se může doplnit nasekanou 
pažitkou. Tento pokrm je velmi oblíbený a v mnohých domác-
nostech se podává hlavně v pátek [29]. Wielkopolski ser sma-
żony je tradiční smažený sýr tohoto regionu. Jeho barva je 
dána způsobem smažení a  kvalitou másla, na kterém se 
smaží, chuť je intenzivní. Sýr může být doplněn kmínem. Sýr 
se v regionu těší velké oblibě už od 18. století [30]. 

Velkopolsko je známé i díky bramborovým knedlíkům 
z brambor, mouky a vajec, kterým se říká szagówki. Tyto kned-
líky jsou oblíbené v celém Polsku, ale pouze zde se těsto před 
uvařením řeže diagonálně na menší kousky. Szare kluchy jsou 
strouhané brambory zahuštěné moukou, které během vaření 
zešednou, odtud i jejich název šedé brambory. Tradiční masový 
pokrm je vepřové koleno s vařeným zelím a bramborami nebo 
směs dušeného masa, v bohatších rodinách se podávala kachna 
s jablky. Rozšířená tradiční polévka je sladkokyselá z kachní 
krve czernina [12]. Kiełbasa biała parzona wielkopolska je klo-
bása z mletého vepřového masa ve střívku šedé barvy, která se 
dochucuje majoránkou, pepřem a česnekem [32].

Oblíbeným sladkým pečivem v tomto regionu je rogal 
świętomarciński, což je plněný rohlíček s  polevou sypaný 
nasekanými ořechy, na povrchu tmavě zlaté barvy, se světlou 
náplní s máku, cukru, rozinek, oříšků a mandlové příchuti. 
Další název pro tento dezert je rohlíčky svatého Martina (Św. 
Marcin) [31, 33]. Legenda mluví o chudém pekaři, který byl 
velmi věřící a který jednoho dne ucítil potřebu dozvědět se vše 
o svatém Martinovi. Jeho příběhem byl velmi zasažen, hlavně 
jeho úctou k potřebným, například když se podělil s žebrákem 
o své oblečení, a chtěl si vzít ze sv. Martina příklad. Sám měl 

ale jen jeden kabát, a musel tak hledat jiné způsoby pro dobré 
skutky. Protože byl pekař, volba padla na darování pečiva 
chudým. V noci měl pekař sen, že nejprve slyší koně a poté i vidí 
samotného jezdce, rytíře. Ten nepromluvil, jen se na pekaře 
usmíval. Pekař poznal, že je to svatý Martin. A když jezdec 
odjel, pekař na chodníku spatřil podkovu. Proto hned ráno 
začal péct rohlíčky ve tvaru podkovy tak, jak to viděl ve snu, 
a plnil je náplní z bílého máku, jako symbol čisté duše svatého 
Martina. Tradice svatomartinských rohlíčků trvá dodnes [34]. 

Sladké křupavé sušenky, faworki, které jsou oblíbené 
v  celém Polsku, se vyrábí právě v  tomto regionu, přímo 
v Poznani ve fi rmě Fawor. Zdroje uvádí, že tvar sušenek vznikl 
zcela náhodou, když začínající cukrář smažil koblihy, které se 
mu nepovedly. Starší cukrář zkažené kusy vytvaroval do copu 
a pocukroval, a tak vznikly sušenky, které se v dnešní době 
z koblihového těsta už nepečou [35]. Velkopolsko se pro-
slavilo i výrobou olejů, například Wielkopolski Olej Lniany. 
V polovině 20. století byl lněný olej téměř zapomenut, nahra-
zoval se olejem slunečnicovým nebo řepkovým, dnes už se 
opět vyrábí dle tradičních postupů. Je konzumován tradičně 
během půstu například nakapaný na tvarohu, přidaný do 
bramborové kaše nebo žurku [36]. 

Kromě tradičních pokrmů je Velkopolsko světově 
známé díky svému lokální pivu grodziskie. Pivu se přezdí-
valo „polské šampaňské“ kvůli vysokému obsahu oxidu uhli-
čitého, což mělo za následek značnou šumivost. Pivo bylo 
pšeničné, svrchně kvašené, lehčího rázu [37]. Pivovar Grod-
zisk uvádí, že se jedná o jedno z nejstarších evropských piv 
a jeho tradice vznikla přímo ve městě Grodzisk Wielkopolski, 
což mu na mnoho století dalo status centra pivní produkce 
v Polsku. Díky své kvalitě zaručené přísnými technologic-
kými postupy obliba piva rostla, začátek produkce piva Grod-
ziskie je datován rokem 1301. V 17. a 18. století bylo toto pivo 
symbolem luxusu a vysoké společenské úrovně, což se začalo 
odrážet i v  jeho ceně. V období mezi světovými válkami se 
pivo vyváželo do 37 zemí. Zlom nastal až v roce 1945, kdy byl 
pivovar znárodněn,  a jako důsledek ekonomických a vlast-
nických problémů byla výroba roku 1994 zastavena. O 20 let
později se produkce piva Grodziskie obnovila a  pivovar 
postupně navazuje na svou předchozí produkci [38]. 
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Polsko je neoprávněně považováno za zemi nekvalitních 
potravin. Budete-li mít možnost, navštivte některý z polských 
regionů a vychutnejte si jejich tradiční pokrmy. Budete pře-
kvapeni, jak je polská gastronomie chutná, pestrá a zajímavá.
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Třináctku často vnímáme jako nešťastné či smolné číslo, ně-
které hotely ji dokonce kvůli tomu vynechávají z číselné řady 

při označování pokojů. My jsme si ale jako svým způsobem 
smolnou vybrali už loňskou dvanáctku, kdy jsme kvůli vlád-
ním protiepidemickým opatřením nemohli na podzim předat 
zasloužená ocenění vítězům 12. ročníku soutěže jako obvykle 
na slavnostním shromáždění. Museli jsme zvolit i přes nejrůz-
nější postupně a doslova na poslední chvíli měněné a oklešťo-
vané varianty nakonec tu nejméně důstojnou z nich – rozesíl-
ku poštou. Byli jsme tak všichni – organizátoři, úspěšné fi rmy 
i hosté a novináři – připraveni o ty nejhezčí chvíle, kterými kaž-
dý rok Česká chuťovka vždy vrcholí a kterými je naše soutěž 
v  porovnání s  předáváním jiných podobných ocenění, jak si 
troufám tvrdit, zcela výjimečná. Alespoň tak nás o tom pokaždé
ujišťují nejen ti, kdo si odnášejí vítězné diplomy a plakety Čes-
ké a  Dětské chuťovky, ale i  všichni ostatní, kteří mají spolu 
s nimi při této příležitosti možnost sdílet jejich nefalšovanou 
radost. O následném neformálním setkání při ochutnávce bá-
ječných dobrot, jimiž se hrdí vítězové při té příležitosti zaslou-
ženě chlubí, ani nemluvě. Od pátého ročníku soutěže navíc 
předávání ocenění doslova zdomácnělo v nádherném Hlavním 
sále Valdštejnského paláce, sídle Senátu, kam se běžný smr-

telník jen tak nedostane, takže pro mnohé jsou tyto slavnostní 
chvíle nezapomenutelným celoživotním zážitkem.

Chuťovka – nový fenomén

V životě lidském není sice 13 let ještě žádný pozoru-
hodný věk, ale Česká a Dětská chuťovka si už za tu dobu sta-
čily projít docela dynamickým a  pozoruhodným vývojem. 
Když se v samém prvopočátku sešli slovutní potravinářští 
odborníci, aby se zamysleli nad tím, jak zvrátit nepříznivý 
vývoj na českém trhu s potravinami, kdy vítězila láce nad 
kvalitou nabízeného zboží, jistě jim v  té chvíli ani nena-
padlo, jakému fenoménu právě pomáhají na svět a  jak se 
jejich zásluhou, především díky jejich zápalu pro dobrou věc 
a samozřejmě i  respektovanému odbornému zázemí, brzy 
soutěž o značky Česká chuťovka a Dětská chuťovka rozvine 
do netušené podoby. Začátky byly pochopitelně co do počtu 
zúčastněných potravinářů dost skromné, nicméně už tenkrát 
se odehrálo pěkné slavnostní setkání v důstojných prostorách 
Musea Kampa, odkud si svá zasloužená ocenění spokojeně 
odnášelo 10 výrobců za 11 soutěžních potravin. 

Česká chuťovka klepe na dveře 
už potřinácté

Mediální partneři soutěže 
o dobrý tuzemský potravinářský výrobek

Česká chuťovka 2021 
BUDE!

Podmínky a termíny soutěže najdete uvnitř listu a na 
www.ceskachutovka.cz

ČESKÁ CHUŤOVKA
2021
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V dalších letech se slavnostní vyhlašování přesunulo 
do Národního zemědělského muzea, kde panovala vždy 
nesmírně vstřícná a přátelská atmosféra. Jen málokdo z účast-
níků asi zapomene na kouzelné prostředí mezi historickými 
exponáty traktorů a jak mezi nimi ohromně chutnaly oceněné 
potraviny, kterými se vítězové soutěže rádi všem přítomným 
pochlubili. Ve čtvrtém ročníku soutěže si z NZM Českou chu-
ťovku 2012 odnášelo již 23 fi rem za celkem 50 úspěšných 
výrobků a Dětskou chuťovku 8 výrobců za 9 potravin, kterou 
jim přiřkla autentická dětská porota. Byl to již druhý ročník 
této světově ojedinělé soutěže, kterou iniciovala Dětská tis-
ková agentura a z jejíchž řad se také vždy rekrutuje předseda 
nebo předsedkyně dětské poroty. Pravidla této soutěže, která 
jsou modifi kovanou podobou obdobného hodnocení České 
chuťovky, skvěle přizpůsobil dětské mentalitě ředitel střední 
potravinářské školy Podskalská Ing. Milan Chmelař, který 
také odborně každoročně dohlíží na její regulérní průběh, 
protože jeho škola je zároveň odborným garantem, a zároveň 
poutavou formou zasvěcuje dětské porotce do tajemství chutí 
a vysvětluje jim, jak se správně taková soutěžní ochutnávka 
dělá. Děti mu při tom doslova visí na rtech, a ty své vlastní si 
pak mlsně olizují, když hodnotí nesmírně zapáleně a svědo-
mitě soutěžní vzorky. A přestože většinou zkonzumují skoro 
vše, co je jim předloženo, zatím to vždy zvládly bez úhony, 
a ještě si pak odnášejí nějaké vzorky i domů na ochutnání 
rodičům, aby se jim pochlubily, jak zodpovědným úkolem 
byly pověřeny. Nejmladší členy poroty (v níž jsou také studenti 
1. ročníku školy Podskalská a zástupci Dětské tiskové agen-
tury) poskytuje každoročně ZŠ Londýnská z Prahy 2, aby 
její složení bylo věkově co nejpestřejší. Již v  prvních čty-
řech ročnících tak byly položeny pevné základy celé soutěže, 
které se nijak výrazně od těch dob už nemění, a soutěž tak 
výborně po celou dobu existence charakterizuje vžitý slogan, 
že Česká chuťovka je značka, která si na nic nehraje. A totéž 
samozřejmě platí i pro Dětskou chuťovku, ne-li ještě víc, což 
potvrdí každý, kdo někdy mohl zažít tu zcela bezprostřední 
atmosféru, kterou pokaždé provází nefalšovaný zápal dět-
ských porotců. Počet soutěžících fi rem se v posledních letech 
přehoupl přes šedesátku a počet soutěžních vzorků se v České 
chuťovce každoročně blíží už 250, v Dětské chuťovce pak 50, 
což je obojí už v podstatě na hranici kapacitních možností 
obou hodnotitelských komisí při dosavadním způsobu hod-
nocení.

Záštita soutěže

Od 5. ročníku získala soutěž pozornost a záštitu teh-
dejšího předsedy Senátu, takže od té doby se slavnostní 
předávání ocenění odehrává v  nádherném Hlavním sále 

Valdštejnského paláce. Zpočátku panovaly jisté obavy, aby 
tyto slavnostní okamžiky nebyly v  tomto prostředí příliš 
oficiální a  neztratily onu neformálně přátelskou atmo-
sféru, která je vždy provázela, ale tyto obavy se naštěstí 
ukázaly jako liché – nehraná srdečnost během setkání 
vyznamenaných potravinářů nijak nevymizela, pouze k ní 
přibyl pocit ještě větší výjimečnosti, kterou takové pro-
story samozřejmě mají ve svém geniu loci. Významnou 
měrou k  tomu přispívá i  vstřícný přístup nejen předsta-
vitelů, ale také příslušných pracovníků, a  zejména pra-
covnic Senátu, kteří přijali Českou chuťovku takříkajíc za 
vlastní a věnují každoroční přípravě a průběhu slavnost-
ního odpoledne mnohem víc úsilí a  energie, než k  čemu 
by je zavazovaly jejich pracovní povinnosti. Česká chu-
ťovka tak vlastně od r. 2013 zdomácněla v Senátu stejně 
jako předtím v  NZM. Tato vazba se posílila ještě víc od 
r. 2017, kdy si Českou chuťovku vzala pod svá křídla Stálá 
komise Senátu pro rozvoj venkova z  iniciativy senátora 
Petra Šilara, který se stal zároveň členem hodnotitelské 
komise soutěže. Je třeba zmínit také to, že od r. 2016 uděluje 
soutěži pravidelně morální záštitu také ministr zemědělství 
ČR, čímž podtrhuje její význam i z pohledu svého resortu.

Odborné a organizační zázemí

Pro stabilitu soutěže Česká chuťovka je také příznačné, 
že většina členů její hodnotitelské komise v ní působí již od 
samého počátku. Její první předsedkyní byla až do r. 2015 
Ing. Slavomíra Vavreinová, od r. 2016, kdy odbornou garanci 
nad soutěží převzala Vysoká škola chemicko-technologická 
v Praze, ji v této funkci vystřídala prof. Ing. Jana Dostálová, 
CSc. Odborným patronem projektu je pak v  současnosti 
rektor VŠCHT prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka. Stmelujícím 
článkem přípravného výboru soutěže je od samého počátku 
jeho tajemník Ing. František Kruntorád, CSc., majitel vyda-
vatelství AGRAL, které je také hlavním mediálním part-
nerem. O zdárný organizační chod projektu se pak starají 
jednatelé společnosti SYMPEX GROUP – Dana Kandertová 
a Ing. Josef Sléha, CSc. Přípravný výbor soutěže, hodnoti-
telská komise i všichni organizátoři, partneři a spolupracov-
níci tvoří doslova jednolitý tým, který spojuje nadšení pro 
dobrou věc. Není možné zde vyjmenovat zdaleka všechny, 
kteří by si to zasloužili, ale vyzdvihnout je třeba generálního 
partnera – společnost Albert a rovněž již tradičního partnera 
– Hasičskou vzájemnou pojišťovnu a její obchodní ředitelku 
Ing. Vladimíru Ondrákovou, s nimiž nás pojí zapálenost pro 
udržování a posilování českých tradic. K těmto spolehlivým 
partnerům se letos již potřetí zařadí také renomovaný výrobce 
známý především jedinečným českým cibulákem – Český 
porcelán Dubí. I letos tak všichni držitelé Českých a Dětských 
chuťovek budou moci ozdobit své síně slávy vkusnými ori-
ginálními porcelánovými závěsnými plaketami s barevnými 
logy České a Dětské chuťovky. 

Od roku 2013 si nejlepší čeští potravináři odnášejí 
ze slavnostního shromáždění kromě již zmíněných plaket 
a diplomů také Ceny novinářů, které pouhým třem výrobkům 
ze všech oceněných uděluje vždy na místě novinářská porota, 
čímž tyto ceny získávají na jisté výjimečnosti a pro všechny 
přítomné jsou až do poslední chvíle překvapením. Předsed-
kyní novinářské poroty je po celou dobu PhDr. Eva Brixi, jejíž 
vydavatelství RIX (časopis Prosperita s přílohami) je rovněž 
mediálním partnerem soutěže. Není jistě bez zajímavosti, 
že paní Brixi jako známá básnířka věnuje každému ročníku 
soutěže originální básničku, čímž mezi podobnými projekty 
zajišťuje České chuťovce jistě další zajímavý primát.   

Oceňovaní potravináři

Co by ale byla taková soutěž bez báječných českých 
potravinářů a  jejich chutných výrobků – vždyť především 
jim je od samého počátku určena, na nich celý projekt stojí 
a padá. Od doby vzniku bylo uděleno již 1196 Českých chu-
ťovek, o něž se podělilo 217 českých výrobců, a 207 Dět-
ských chuťovek získalo 98 českých potravinářů. Právem tak 
již můžeme hovořit o celé rozvětvené rodině „chuťovkářů“, 
z nichž mnozí se do soutěže rádi opakovaně vrací, ať už jsou 
to velké společnosti, které pokrývají svým sortimentem 
celou republiku, nebo naopak regionální výrobci, kteří tržní 
nabídku obohacují o své jedinečné krajové speciality. K naší 
radosti si Českou a Dětskou chuťovku stále více oblíbili také 

někteří významní prodejci, kteří soutěží nejen se svými vlast-
ními výrobky (jako je Globus či Kaufl and), ale také přihlašují 
své tzv. privátní značky (jako např. Penny Market a Albert), 
aby si ověřili jejich skutečnou kvalitu a výtečnou chuť. Tím 
se nepřímo ještě víc rozšiřuje okruh českých producentů 
zapojených do soutěže právě prostřednictvím těchto pri-
vátních značek. Největší radost nám ale samozřejmě dělají 
takoví výrobci, kteří se do soutěže vrací zcela pravidelně 
a  bez nichž si už žádný ročník skoro ani neumíme před-
stavit. Jsou nejen pro nás, ale především pro zákazníky tak-
říkajíc sázkou na jistotu, protože si v anonymním hodnocení 
pokaždé odnášejí zasloužené trofeje, které svědčí o tom, že 
opravdu umí a že jim leží na srdci především spokojenost 
jejich zákazníků. Dovolte mi, abych zde v abecedním pořadí 
vyjmenoval alespoň ty z nich, kteří mají na svém kontě již 
více než 20 ocenění: Beas, Café Charlotte, Globus, Kand, 
Kaufl and, Knedlíky Láznička, Kompek, Krahulík, Penam, 
Uzeniny Beta, Pivovar Svijany, Skaličan, Steinhauser, Uze-
nářství a  lahůdky Sláma, Vodňanská drůbež. A  vyzdvih-
nout musím především Uzeniny Beta, které nevynechaly od 
r. 2011 ani jeden ročník a o nichž je známo, že své inovace 
připravují s cílem potvrdit si jejich kvalitu a chuť právě v naší 

soutěži, aby je mohly následně předložit na pultech svým 
zákazníkům. Na jejich vtipnou a nápaditou prezentaci na 
každoročním slavnostním předávání ocenění je možné se 
vždy těšit jako na svého druhu „zlatý hřeb večera“. Podobný 
primát má i společnost BEAS z Choustníkova Hradiště – 
poprvé uspěla již v r. 2010 a vynechala svou účast od té doby 
jen jednou (2012). Jen o rok kratší sérii úspěšné účasti v naší 
soutěži pak mají další její vynikající stálice – Café Char-
lotte z Železné Rudy a kladenský Kompek, které se účastní 
nepřetržitě od r. 2012 a jejichž sortiment také zdobí mj. tolik 
ceněné Ceny novinářů. Kromě jmenovaných si ale samo-
zřejmě vážíme naprosto všech účastníků České chuťovky za 
to, že jsou skuteční „srdcaři“ a nebojí se do projektu zapojit, 
protože tím dokazují, že kvalita a  chuť jimi nabízených 
potravin je pro ně prvořadá a že myslí především na spoko-
jenost svých zákazníků.

Rytíř české chuti

Při svém zpětném ohlédnutí za dosavadní historií 
soutěže České a Dětské chuťovky nesmím ale vynechat ani 
čestný titul Rytíř české chuti, jímž jsou od r. 2013 oceňovány 
zpravidla 1–2 osobnosti za svůj mimořádný přínos českému 
potravinářství. Rytířský stav české chuti tak k dnešnímu dni 
čítá družinu již 10 vynikajících osobností a na slavnostním 
předávání ocenění 2. listopadu v Senátu se k nim přiřadí jistě 
zase další. To ale bude jako obvykle překvapení pro všechny  
přítomné i pro samotného novopečeného Rytíře české chuti 
až při samotném ceremoniálu. Čímž jsem zároveň prozradil 
i plánované datum letošního slavnostního předávání oce-
nění. Držme si tedy navzájem všichni palce, aby se na těchto 
plánech nemuselo již nic podstatného měnit, tzn. aby nás 
přestaly trápit všechny ty mimořádné a nevítané okolnosti, 
jichž jsme si užili za předchozí rok a půl až nad hlavu, a život 
se tak co nejdříve vrátil zase do obvyklého normálu v tom 
nejlepším slova smyslu! Aby nám zkrátka znovu chutnal tak 
jako všechny ty skvělé České a Dětské chuťovky, které i letos 
obohatí nabídku toho nejlepšího, co se vyskytuje na našem 
potravinářském trhu. 

Ing. Josef Sléha, CSc.,
SYMPEX GROUP s. r. o.

� 

Č E S K Á  C H U Ť O V K A 

–  Z N A Č K A ,  K T E R Á  S I  N A  N I C  N E H R A J E

Foto: Vokřál
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Úkolem Světového dne bezpečnosti potravin je proto pře-
devším:
●       seznamovat veřejnost s  problematikou bezpečnosti 

potravin
●      demonstrovat, jak předcházet nemocem z potravin
●       zlepšovat spolupráci při zajištění bezpečnosti potravin 

napříč odvětvími, prvovýrobou, výrobou, prodejci, stát-
ními a kontrolními organizacemi a spotřebiteli

●       hledat a podporovat nová řešení a způsoby, jak zajistit 
větší bezpečnost potravin

Téma pro rok 2021: 
Bezpečné potraviny dnes pro zdravý zítřek

Letošní téma „Bezpečné potraviny dnes pro zdravý 
zítřek“ zdůrazňuje, že výroba a  konzumace bezpečných 
potravin přináší okamžité i  dlouhodobé výhody pro lidi, 
planetu a ekonomiku. Dostupnost bezpečných a zdravých 
potravin pro všechny lze do budoucna zajistit pomocí digitál-
ních inovací, pokroku vědeckých řešení a úctou k tradičním 
znalostem, které obstály ve zkoušce času. Potravinové sys-

témy musí vyrábět dostatek 
bezpečných potravin pro 
všechny. Lokální akce zalo-
žené na spravedlivých 
a  často nových řešeních 
a posílená spolupráce mezi 
odvětvími jsou základním 
předpokladem pro splnění 
Cílů udržitelného rozvoje 
OSN. 17 Cílů udržitelného 
rozvoje (Sustainable Deve-
lopment Goals, SDGs) 
představuje program roz-
voje pro roky 2015–2030. 
Proces vyjednávání začal 
na Konferenci OSN o udrži-
telném rozvoji v roce 2012 
v  Riu de Janeiro, agendu 

udržitelného rozvoje ofi ciálně schválil summit OSN 25. září 
2015 v New Yorku. Poznání a respekt k systémovým souvis-
lostem mezi zdravím lidí, zvířat, rostlin, životním prostředím 
a ekonomikou nám pomůže uspokojit potřeby budoucnosti.

Kampaň FAO a  WHO byla v  roce 2021 zaměřena na 
několik vybraných klíčových informací: 
●       Bez bezpečnosti potravin neexistuje zabezpečení potra-

vinami. Pokud jídlo není bezpečné, není to jídlo.
●       Bezpečné jídlo je nezbytné pro lidské zdraví a pohodu. 

Světová zdravotnická organizace odhaduje, že více než 
600 milionů lidí onemocní a 420 000 zemře každý rok 
na konzumaci potravin kontaminovaných bakteriemi, 
viry, parazity, toxiny nebo chemikáliemi. Když jídlo není 
bezpečné, lidé nemohou těžit z jeho nutriční hodnoty.

●       Dnešní investice do bezpečnosti potravin jsou přínosem 
pro budoucnost. Osvědčené postupy v celém dodavatel-
ském řetězci zlepšují udržitelnost, minimalizují škody 
na životním prostředí a množství zemědělských pro-
duktů, které musí být vyřazeno. Nebezpečné nebo kon-
taminované potraviny vedou k ekonomickým ztrátám 
a plýtvání potravinami.

●       Přístup „Jedno zdraví“ zvyšuje bezpečnost potravin. 
Bezpečnost potravin vyžaduje přístup „Jedno zdraví“, 
který uznává souvislost mezi zdravím lidí, zvířat, rostlin 
a životním prostředím. Zdraví zvířat a rostlin má zásadní 

Světový den 
bezpečnosti 

potravin

Dne 7. června 2021 jsme oslavili třetí ročník Světové-
ho dne bezpečnosti potravin (World Food Safety Day 

– WFSD), jehož cílem bylo opět přilákat pozornost a in-
spirovat k opatřením pro prevenci, odhalování a zvládání 
rizik souvisejících s potravinami; a přispívat tak k zajišťo-
vání potravin, lidskému zdraví, ekonomické prosperitě, 
zemědělství, přístupu na trh a udržitelnému rozvoji.

Potraviny, které jíme, jsou bezpečné díky úsilí mnoha 
lidí, od pěstitelů užitkových rostlin či chovatelů užitkových 
zvířat přes zpracovatele zemědělských produktů, majitele 
skladů, prodejce až po přepravce a ty, co je přímo ke kon-
zumaci podávají. Bezpečnost potravin je naším společným 
úkolem. Používání správných postupů v oblasti bezpečnosti 
potravin doma a v každodenním životě pomáhá předcházet 
onemocněním z potravin. 

Vzhledem k celosvětové zátěži chorobami přenášenými 
potravinami vyhlásilo v roce 2018 Valné shromáždění Orga-
nizace spojených národů (OSN) 7. červen Světovým dnem 
bezpečnosti potravin. Světová zdravotnická organizace 
(WHO) společně s Organizací OSN pro výživu a zeměděl-
ství (FAO) spolupracují s členskými státy a dalšími přísluš-
nými organizacemi při zvyšování povědomí veřejnosti o této 
důležité problematice, současně se snahou dále celosvětově 
zlepšovat bezpečnost potravin a snižovat zátěž způsobenou 
alimentárními onemocněními. 

Cílem konference je pochopení vztahu mezi výživou a klinickou diagnostikou. 
INDC je již tradičním místem pro setkání lidí, kteří se zajímají o to, jak strava ovlivňuje naše zdraví, 

pocity, pracovní výkonnost a stárnutí. Ročník 2020 přivítá odborníky z oblastí výživy, klinické biochemie, 
potravinářské technologie, analytické chemie a medicíny.

Konference se bude skládat z bloků přednášek a posterových sekcí s vyhodnocením nejlepšího posteru. 
Po loňském úspěchu bude i v letošním roce zařazena přednášková sekce pro mladé vědce 

s oceněním nejlepší přednášky. Celá konference bude probíhat v anglickém jazyce. 

TÉMATA: 

probiotika, prebiotika, složky potravy a přírodní látky s blahodárnými účinky pro lidské zdraví, 
analytické metody užívané v nutrici a diagnostice

Doufáme, že svou účastí na konferenci získáte nejen spoustu cenných informací, 
ale také využijete volnočasové aktivity zahrnující objevování krás staré Prahy.  

Včasná registrace/snížený poplatek: 20. srpna 2021

Registrace přednášek a posterů: 15. srpna 2021

Možnost registrace online: 

http://www.indc.cz/en/registration/registration-form/

Pro více informací navštivte webovou stránku konference 

www.indc.cz

Srdečně Vás zveme na 

20. mezinárodní konferenci výživy 
a diagnostiky, INDC 2021, 

která se uskuteční v Praze v Hotelu DAP, 

ve dnech 20.–23. 9. 2021.
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význam pro zemědělství, které produkuje dostatek potravin 
k nasycení světa. Udržování zdraví zvířat také minimalizuje 
riziko zoonotických patogenů (choroboplodných orga-
nismů, které mohou být přenášeny mezi zvířaty a  lidmi) 
a antimikrobioticky rezistentních organismů.

●       Bezpečnost potravin je založena na vědě. Pohled na jídlo 
nebo jeho vůně není spolehlivým způsobem, jak zjistit, 
zda je bezpečné, proto vědci vyvinuli spolehlivé testy 
a nástroje. Vědci v oblasti potravin, mikrobiologové, vete-
rináři, lékaři a  toxikologové pomáhají nalézt správné 
postupy výroby, zpracování, manipulace a  přípravy 
potravin, které jsou nutné k udržení bezpečnosti potravin.

●       FAO a WHO podporují celosvětové úsilí o zajištění bez-
pečnosti potravin. Organizace FAO se zabývá otázkami 
bezpečnosti potravin v  celém potravinovém řetězci, 
zatímco WHO spolupracuje s veřejným zdravotnictvím 
na snižování zátěže chorob přenášených potravinami. 
Obě organizace mají společné programy týkající se 
potravinových standardů (Codex Alimentarius), posky-
tování vědeckého poradenství (JECFA, JEMRA, JMPR, 
JEMNU) a reakce na mimořádné události (INFOSAN).

●       Potravinové normy Codex Alimentarius pomáhají 
chránit zdraví a usnadňují obchod. Komise FAO/WHO 
pro Codex Alimentarius sdružuje odborníky obou orga-
nizací a  pomáhá vytvořit vědecké mezinárodní stan-
dardy, pokyny a kodexy postupů, které pomohou zajistit 
bezpečnost a kvalitu potravin. Řeší všechny problémy 
spojené s potravinami: kontaminující látky, hygienické 
postupy, označování, přísady, inspekce a  certifi kace, 
výživu a rezidua veterinárních léčiv a pesticidů.

Příspěvek EFSA: EU Choose Safe Food

Do osvětové kampaně se v  letošním roce opět zapojil 
i Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food 
Safety Authority – EFSA) sídlící v  italské Parmě. Vědecké 
poradenství úřadu EFSA pomáhá chránit spotřebitele, zvířata 
i životní prostředí před riziky souvisejícími s potravinami. Úřad 
funguje nezávisle na evropských legislativních a výkonných 

institucích a členských státech EU, posuzuje rizika a vytváří 
vědecká stanoviska a  rady, které tvoří základ evropských 
politik a právních předpisů. Jeho působnost zahrnuje bezpeč-
nost potravin a krmiv, výživu, zdraví a dobré životní podmínky 
(welfare) zvířat, ochranu rostlin a zdraví rostlin.

U příležitosti Světového dne bezpečnosti potravin EFSA 
zahájil komunikační kampaň EU Choose Safe Food, která 
bude probíhat po celé léto 2021. Jejím cílem je zvýšit pově-
domí o vědeckých poznatcích o našich potravinách a vyprávět 
příběh vědců, kteří pracují na tom, aby byly bezpečné. Jejím 
celkovým cílem je povzbudit občany, aby kriticky přemýšleli 
o svém každodenním výběru potravin.

Kampaň se zaměřuje na spotřebitele, kteří nejsou odbor-
níky v oblasti bezpečnosti potravin ve věku 25–45 let, s mimo-
řádným důrazem na ženy a mladé rodiče. Zajímají se o pohodu, 
zdraví, vaření, aktivní životní styl a/nebo témata bezpečnosti 
potravin, ale někdy se mohou cítit zahlceni složitostí informací.
Základem přístupu EFSA je informativnost – komunikace je 
informativní, snadno stravitelná a odlehčená. Jejím cílem je 
poskytovat užitečné informace o vědeckých poznatcích a bez-
pečnosti, které stojí za každodenním výběrem potravin, pro-
střednictvím nakousnutého obsahu. Kampaň se také snaží, 
kdykoli je to možné, zviditelnit vědce prostřednictvím rozho-
vorů nebo svědectví. 

Ačkoli hlavními kanály, kde bude kampaň propagována, 
jsou digitální a sociální média, osvětové úsilí bude doplněno 
o získaná média/partnerství (rozhlas, psaný tisk, televize) 
nebo účast na různých akcích. Další podrobnosti o kampani 
se lze dočíst na speciálních webových stránkách https://cam-
paigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/.  

Za bezpečnost potravin nesou odpovědnost vlády, pro-
ducenti i   spotřebitelé. Světový den bezpečnosti potravin je 
tak pro všechny každoroční příležitostí připomenout, aby ve 
svém okolí zvýšili povědomí o bezpečnosti potravin.

„Bezpečnost potravin je věcí každého člověka.“

MVDr. Vladimír Brychta,
Odbor bezpečnosti potravin,
Ministerstvo zemědělství  �

Najdete na www.zenodo.org

Bezpečnost
potravin
a krmiv

VYHLEDÁVEJTE STUDUJTE OBJEVUJTE PREZENTUJTE

OTEVŘENÁ DATA 
PRO TRANSPARENTNÍ HODNOCENÍ RIZIK

 

DATA   OBRÁZKY   VIDEA   LABORATORNÍ VÝSTUPY   SOFTWARE   NÁSTROJE  

MODELY   PROTOKOLY A SYSTÉMY POSUZOVÁNÍ KVALITY

Koordinační místo pro vědeckou a technickou spolupráci s EFSA
E-mail: efsa.focalpoint@mze.cz Web: www.bezpecnostpotravin.cz
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Japonské hovězí 
– jedna 

z nejluxusnějších 
potravin na světě

Ing. IRENA LEOPOLDOVÁ,
česká agrární diplomatka pro Japonsko, MZe

Japonský trh s potravinami 

Situace s  potravinami a  nápoji na japonském trhu úzce 
souvisí se stavem zemědělského sektoru, který se vyzna-

čuje vysokými vstupními náklady, zemědělci ve většině pří-
padů staršími věku 65 let a malou výměrou farem. Výsled-
kem je, že se Japonsko snaží zmírnit potenciální dopady 
slabého zemědělství prostřednictvím podpory domácí pro-
dukce, revitalizací venkovských oblastí, podporou městské-
ho zemědělství a důrazem na inovace a nové technologie. Ja-
ponská vláda vede kampaň na podporu domácí zemědělské 

produkce, od prosazování domácí stravy přes nové způsoby 
pěstování plodin až po akce namířené proti plýtvání potra-
vinami.

Japonský trh s potravinami a nápoji významně závisí 
na dovozu. Mezi nejvíce dovážené produkty patří vepřové, 
hovězí i drůbeží maso, ryby, kukuřice, sója, pšenice a tabák. 
Japonský dovoz zemědělských a potravinářských výrobků 
v roce 2020 zaznamenal oproti minulému roku pokles o 5,8 %
a  činil 1,2 bilionů Kč. Pokud jde o  obchodní partnery, 
Japonsko dováží téměř čtvrtinu zemědělsko-potravinářských 
výrobků z USA, následuje EU a Čína. Maso a masné výrobky 
z hlediska hodnoty tvoří více než 20 % celkového japonského 
zemědělsko-potravinářského dovozu. 

I když se japonský trh spoléhá na dovoz, domácí výrobci 
potravin se snaží udržet si svůj podíl na trhu nabídkou pře-
vážně tradičních produktů. Japonsku se daří vyvážet pro-
dukty jako potravinové přípravky, omáčky a kvašené nápoje 
z rýže, i když v globálním měřítku v relativně malém množství. 

Japonské hovězí maso

Existuje jedna položka, kterou naopak Japonsko 
úspěšně dobývá zahraniční trhy a je na ni patřičně hrdé. Je 
jím hovězí maso japonského plemene wagyu. Zatímco v roce 
2013 činila hodnota exportu masa wagyu necelou miliardu 
korun, v roce 2020 dosáhla pětinásobku této hodnoty. Tato 
částka odpovídá téměř pěti tisícům tun exportovaného masa. 
A zájem, především v asijských zemích, stále roste. Není tak 
divu, že si Japonsko tento artikl chrání a vývoz genetického 
materiálu je omezen.

 Vývoz hovězího masa wagyu z Japonska podle zemí v roce 
2020

Země Hodnota 
(mil. Kč)

Objem
(t)

Podíl 
dle hodnoty (%)

Kambodža 1546 1175 26
Hongkong 1082 1091 18
USA 840 525 14
Tchaj-wan 830 815 14
Singapur 352 320 6
Ostatní země 1126 919 19
EU 282 154 5
Celkem 5774 4 845 100

Zdroj: MAFF

A g r á r n í  d i p l o m a t é

Pomalu, ale jistě se japonské lahůdkové hovězí dostává 
do povědomí i v Česku. Nejenže ho lze ochutnat ve specia-
lizovaných restauracích či pořídit v  on-line obchodu, ale 
máme zde již nyní farmy, které se chovem tohoto plemene 
zabývají.

Ale i tak je toho spousta zajímavého, s čím české čte-
náře seznámit. V Japonsku je maso wagyu fenomén. A jako 
takové se s železnou pravidelností objevuje nejen na jídelních 
lístcích, ale i v mnoha článcích, ať už v tištěné podobě nebo 
na internetu.

Charakteristika a typy plemen

Skot wagyu („wa“ znamená japonský a „gyu“ dobytek) 
pochází z  původních japonských plemen, které se vyvi-
nuly přizpůsobením se jedinečnému podnebí a  prostředí 
Japonska. Vzhledem k  tomu, že v  60. letech 20. století 
začala v  Japonsku vzkvétat moderní kultura konzumace 
hovězího masa, wagyu bylo šlechtěno s důrazem na kva-
litu masa, aby uspokojilo chuťové preference japonských 
spotřebitelů. Nejvýznamnější charakteristikou hově-
zího masa wagyu je jeho intenzivní mramorování. Kromě 
toho se složení tuku v mase výrazně liší od složení u jiných 
masných plemen. V  roce 2013 bylo wagyu zařazeno na 
seznam světového dědictví UNESCO jako nehmotné kul-
turní dědictví a neustále si získává popularitu u gurmánů 
na celém světě. Pozoruhodný je také jeho jedinečný výrobní 
systém, díky němuž se daří vyprodukovat maso vysoké kva-
lity, a to od počátku řetězce, kde je menší zemědělec, systém 

registrace telat, proces sledovatelnosti až po celostátní jed-
notný systém hodnocení a  specializované techniky řezu 
masa.

V současnosti existují čtyři japonská plemena, která se 
označují jako wagyu: černé (Kuroge Washu), hnědé (Akage 
Washu), krátkorohé (Tankaku Washu) a bezrohé (Mukaku 
Washu). Nejrozšířenější plemeno je japonské černé, kterého 
je přibližně 97 % a zahrnuje typy Tajima, Hida, Tottori, Shi-
mane a Kumamoto. Jeho maso je známé charakteristickým 
mramorováním. Japonské hnědé se chová hlavně v prefektu-
rách Kumamoto a Kochi a vyznačuje se vynikající vyvážeností 
červeného masa a tuku s bohatou chutí. Japonské krátkorohé 
plemeno pochází z oblasti Tahoku a Hokkaido a jeho maso je 
velmi bohaté na aminokyseliny. Japonské bezrohé plemeno 
je vzácně se vyskytující druh chovaný v prefektuře Yama-
guchi. Maso je méně tučné a vyznačuje se šestou chutí, tzv. 
umami.

 Často se lze setkat s pojmenováním tohoto masa jako 
Kóbe. Jde o  regionální značku hovězího masa, pocháze-
jící ze zvířete, které se narodilo, bylo vykrmeno a poraženo 
právě v tomto japonském regionu. I když je pro mnohé Kóbe 
synonymem pro wagyu, jde podobně jako třeba u šampaň-
ského o unikátní označení původu. Kóbe není v Japonsku 
jedinou populární značkou. Podobným pojmem je i hovězí 
Matsuzaka, pocházející stejně jako Kóbe ze stejnojmenného 
regionu.

Aby maso mohlo nést název „wagyu“, je třeba, aby spl-
ňovalo několik kritérií: musí jít o výše zmíněná plemena, ať 
už čistokrevná nebo navzájem křížená, skot se musí narodit 
a chovat pouze v Japonsku, musí být evidován v centrálně 
vedeném registru telat a uveden v registru sledovatelnosti. 
Pouze hovězí maso, které splňuje tyto požadavky, může pou-
žívat ochrannou známku, která potvrzuje, že jde o skutečné 
wagyu.

A g r á r n í  d i p l o m a t é

 Zastoupení skotu 
wagyu dle prefektur

500 – 999 head

1000 – 2999

3000 – 7999

8000 – 11 999

12 000 – 19 999

20 000 – 29 999 

30 000 – 39 999

40 000 – 59 999

60 000 – 99 999

100 000 – 314 330

HOKKAIDO

AOMORI

IWATE
Maesawa

MIYAGI

FUKUSHIMA

Tokyo

Matsusaka

KobeKOUCHI

MIYZAKI

Kuchinoshima

AKITA

KAGOSHIMA

KUMAMOTO

YAMAGUCHI
Mishima

SHIMANE
TOTTORI

HYOGO
Tajima

Kyoto
OumiHida

Yonezawa

 Zdroj: MAFF

mil. Kč         tun

Vývoz hovězího masa wagyu (2012–2020)
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Ochranná známka wagyu beef

Registr a označování

Každý kus má svůj rodokmen čítající mnoho generací. 
Systém označování skotu v Japonsku funguje už od roku 
1920 a zajišťuje s pečlivostí Japoncům vlastní, aby nedo-
cházelo k příbuzenské plemenitbě. V současné době jsou 
ze zhruba tří milionů kusů hovězího dobytka chovaného 
v Japonsku téměř dva miliony kusů čistokrevných wagyu.

Vývoz wagyu byl zahájen v 90. letech minulého století, 
avšak z důvodu výskytu nemoci BSE v roce 2000 v Japonsku, 
Spojených státech, Kanadě i  jinde ve světě došlo k dočas-
nému zákazu dovozu i  vývozu hovězího masa. Japonská 
vláda mezitím zavedla nařízení o sledovatelnosti hovězího 
masa s cílem zefektivnit monitorování skotu a zlepšit hygie-
nický dohled v jednotlivých fázích výroby a zpracovaní masa 
pomocí individuálních identifikačních čísel. Všichni jedinci 
japonského wagyu jsou počínaje rokem 2007 označeni 
deseticiferným číslem, které umožňuje identifikovat ple-
meno, místo narození, místo výkrmu, identifikace matky 
a  otce ve veřejně dostupné databázi organizace Japanese 
Livestock Breeding. Jde o důkaz, že dobytek byl chován na 
domácím trhu a  splňuje požadované podmínky pro toto 
plemeno. Zákazník, který si maso koupí, si tak může ověřit 
potřebné informace na internetu.

Přestože je wagyu svázáno s  Japonskem, není jeho 
jediným světovým producentem. Díky importu krav tohoto 
plemene se s  ním můžeme setkat i  ve Spojených státech 
a  Austrálii. Protože však došlo ke křížení s  místními ple-
meny skotu, mramorování tukem je jiné, na první pohled 
rozpoznatelné. I  v  obou těchto zemích je považováno za 
luxusní lahůdku dostupnou pouze ve vybraných restaura-
cích.

Specifika chovu

Masné farmy jsou obyčejně situovány v horách. Skot 
je chován pokud možno izolovaně, aby se vyhnul stresu ze 
styku s civilizací, protože stres způsobuje vyplavování hor-
monu kortizol, který negativně ovlivňuje kvalitu masa. To se 
jeho působením stává tuhé a žvýkavé. Prvních sedm až deset 
měsíců probíhá výkrm mladého skotu na pastvě, pak se stě-
huje do stájí. Krmen je převážně rýžovou slámou. Nikdy se 
jim nepodávají růstové hormony. Výkrm je pomalý, protože 
právě dlouhý a pomalý výkrm zajišťuje ukládání tuku ve sva-
lech. Na porážku jde dospělý skot, když dosáhne věku při-
bližně tří let. Maso se následně nechává zrát ve čtvrtkách asi 
45 dní. Pouze pupek a svíčková se vyřezává asi o tři týdny 
dříve, aby se zabránilo vyschnutí.
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Využití umělé inteligence

Na své si v  souvislosti s  wagyu přijde uplatnění 
nejmodernějších technologií, jako je umělá inteligence. Tedy 
ne přímo na chování hovězího, ale na ohodnocování kvality 
zpracovávaného masa. V Japonsku byl totiž vyvinut unikátní 
systém ohodnocování masa. Stanovení kvality masa je pěti-
stupňový proces, který hodnotí mramorování, barvu, pevnost 
a  strukturu tuku a  lesk masa. Mramorování není hodno-
ceno procentuálním množstvím, nýbrž zda odpovídá vzoru. 
Výsledné hodnocení se skládá z písmene (A až C) označující 
množství použitelného masa, které lze z poraženého kusu 
odebrat. Číslo (1 až 5) pak udává kvalitu dle dříve zmíněných 
parametrů, přičemž A5 je maximální hodnocení, kterého lze 
dosáhnout. Přestože je hodnocení dozorováno odbornou 
asociací, výsledek může být ovlivněn subjektivním názorem 
hodnotitele. Tomuto jevu se snaží kamerový systém s natré-
novanou umělou inteligencí zabránit. Výsledky se pak také 
používají při hodnocení plemenných býků. Tato metoda hod-
nocení kvality se již používá nejen v Japonsku, ale i ve Spoje-
ných státech a Austrálii.

Cena

Kolik vlastně takové wagyu stojí? Rozhodně to není 
laciná záležitost. Není to jen z  důvodu zmiňované délky 
výkrmu či nadstandardní péče. Do ceny promlouvá i zvý-
šená poptávka ze světa, díky níž je toto maso významným 
zemědělským exportním produktem. Takže výsledná cena 
dosahující 10 000 korun za kilogram masa nejvyšší kvality 
není ničím výjimečným. Bývá doporučováno pořizovat maso 
kvality A4. Zatímco rozdíl v kvalitě a chuti je v porovnání 
s kategorií A5 minimální, cena je v takovém případě polo-
viční.

Mýty a novinky

Kolem wagyu se také traduje spousta mýtů. Například, 
že jsou jim poskytovány masáže, akupunktura a třeba i pou-
štěna klasická hudba, tedy takové „Pláníčkovy metody“ zvy-
šování užitkovosti. Nebo také, že se jim dává pít saké a pivo. 
Tyto mýty ale sami farmáři vyvracejí. Při obvyklé velikosti 
stáda 150 kusů by kromě masírování nic jiného nestíhali. 
To ale neznamená, že se občas někdo nepokusí o úspěšnou 
změnu přístupu. Například staření masa nikoliv chladem, 
ale přímo mrazem nebo přikrmování skotu vylisovanými 
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olivami. Pro někoho by to mohlo představovat zhýralost či 
zmlsanost, ale maso takto živeného skotu slaví úspěch nejen 
na takzvané japonské wagyu olympiádě, ale i mezi zahranič-
ními zákazníky.

Wagyu olympiáda a festival

Takzvaná wagyu olympiáda se koná každých pět let 
a účastní se jí vybraný skot z většiny prefektur. A prefektura je 
i vítězem. Kategorií je devět, prvních šest se zabývá kravami 
a býky, zbylé tři přímo masem. U skotu se hodnotí vzhled, 
postava, rodová linie, plodnost a  potomci. U  masa jsou 
to pochopitelně již zmiňované parametry. Možná překvapivě 
se tato olympiáda obejde bez ochutnávání. V posledním roč-
níku pořádaném roku 2017 první tři místa obsadil skot z pre-
fektur na ostrově Kjúšú na jihu Japonska. 

Když zrovna neprobíhá pandemie covidu, koná se 
v  Tokiu každoročně festival „Tokyo Wagyu Show“ zamě-
řený právě na wagyu, kde už si labužníci přijdou na své. Není 
pochopitelně jediný, ale je největší, a tak přitahuje pozornost 
až 130 tisíc návštěvníků. Znalci i diváci mohou ochutnávat 
různé druhy hovězího masa, z různých míst i připravené růz-
nými způsoby.

Spotřeba

 Spotřeba wagyu na jednoho obyvatele v  Japonsku je 
přibližně 1 kg/rok, zatímco roční spotřeba hovězího masa 
je okolo 6 kg. Vzhledem k  rostoucí popularitě japonské 
kuchyně po celém světě se současná politika vlády zaměřuje 
na vývoz hovězího masa wagyu jako jednoho z hlavních pro-
duktů japonské kuchyně. V důsledku toho množství vývozu 

hovězího masa z Japonska roste. Jeho produkce je však ome-
zená, a tudíž je omezený i vývoz.

Wagyu na talíři

Možností, jak lze wagyu konzumovat, je spousta. Je 
možné si koupit hamburger (je nutné si dávat pozor – nej-
kvalitnější wagyu je příliš jemné, než aby z něj šla vytvořit pla-
cička), rostbíf, delikátní tatarák nebo steak. Sukiyaki, jedno 
z  nejznámějších japonských jídel, spočívá v  dochucování 
natenko nakrájeného masa sójovou omáčkou, cukrem, vejcem 
a  saké. Shabu-shabu je pro změnu založeno na  přípravě 
v takzvaném hotpotu neboli na vařiči uprostřed servírova-
cího stolu. Seiro-mushi je připravené na páře se zeleninou. 
Nebo třeba jen jako ogrilovaný kousek masa na špejli ve 
stáncích rychlého občerstvení. Asi nikoho nepřekvapí, že 
v Japonsku může být wagyu servírováno i ve formě sushi. 
Inspirace Čínou zase přináší plněné knedlíky. Nejlépe ze 
všech je však hodnocený medium rare steak, díky němuž je 
možné si vychutnat chuť hovězího nejlahodněji. Doporučené 
jsou i přílohy, které se chutí tohoto masa nejlépe pojí, jako 
například v pivním těstíčku smažené cibulové kroužky, grilo-
vaná rajčata, orestovaný česnek či houby shitake. Spíše než 
s vínem se doporučuje párovat wagyu steak s pivem. Roz-
hodně bych ale doporučila posezení v restauraci s rodinou 
nebo přáteli, neboť přeci jen není nad sdílené potěšení.

Doufám, že jsem ty z vás, kteří ještě neměli čest tento 
druh masa okusit, nalákala k ochutnávce. A ty už zasvěcené 
k dalšímu kolu degustace a případnému rozšíření znalostí 
a obzorů.
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 Motýli a potraviny
prof. Ing. PETR PIPEK, CSc. 

„Chceme motýle.“ Známý výrok se jistě netýká jen naše-
ho nejběžnějšího škůdce zeleniny, běláska řepkového 

(Pieris napi L.) (obr. 1). Ano, motýlů ubylo, ale tyto krásné 
klenoty přírody stále v naší přírodě přežívají. A pokud naše 
zahrady a  okolí našich paneláků neposekáme na trávníky 
připomínající fotbalová hřiště či poušť, budou i na našich za-
hradách. Ale jak to souvisí s potravinami?

Souvisí. Jsou motýli, kteří nám škodí, protože jsou škůd-
ci potravin, jsou jiní, kteří nám jako potravina mohou sloužit. 
Samozřejmě jde v obou případech zejména o housenky a kukly. 
Ale měli bychom dodat, že všichni dospělí motýli (imaga), i ti 
pronásledovaní škůdci, jsou krásní (viz obr. 2).

Škůdci

Nejdřív ti škodliví. Škůdců je mnoho druhů. Většinou 
jde o  zavíječe, obaleče, ale i  o  zástupce dalších několika 
desítek čeledí řádu motýli (Lepidoptera). 

Každý jistě zná z domova zavíječe paprikového (Plodia 
interpunctella Hb.), poletujícího často k  naší nelibosti 
v kuchyni. Jeho housenky se živí moukou, úlomky pečiva 
a jiných potravin. V sušených houbách i obilí najdeme mola 
zrnového (Nemapogon granella L.), v korkových zátkách od 
vína může být mol korkový (Nemapogon cloacellus Haw.) 
atd. Jsou moli žijící ve vinných sklepích (Dryadaula pactolia 
Meyr.), v ovoci nacházíme obaleče. 

Zajímavé je, že lidé potravinu (většinou jde o mouku, 
pečivo apod.) s  housenkami většinou považují za zka-
ženou, bojí se infekce, toho, že mouka je znečištěná výkaly 
housenek. Přitom housenky zavíječů, např. zavíječi z rodu 
Ephestia (např. E. kuehniella Z., E. elutella Hb. aj.) či zmí-
něný zavíječ paprikový (Plodia interpunctella Hb.), mohou 
být zdrojem bílkovin a dalších živin. Takže pokud nejsme 
vegetariáni, není vlastně důvodu, proč by nemohly být kned-
líky se zavíječem (špekové knedlíky přece nikomu nevadí). 
Že to je nechutné? Hlad je však nejlepší kuchař, připomeňme 
si Motýlka (Steve McQueen) a ulovenou stonožku při jeho 
pobytu v samovazbě.

Vzpomínám si na jeden případ, kdy mol zrnový (Nema-
pogon granella L.) opravdu byl zdrojem živin, a to ve velkém. 
Kdysi jsme měli na vojně u motostřeleckého pluku (a to je 
přes tisíc strávníků) k obědu hovězí na houbách. Jeden voják 
si přišel stěžovat, že masem hýbají červi, a ukázal talíř, kde 
v omáčce plavali asi centimetroví červíci. Bylo mi hned jasné, 
že z čerstvého hovězího uskladněného s dodržením chladi-
cího řetězce to není, zašel jsem proto do proviantního skladu 
podívat se na sušené houby. Když jsem otevřel pytel se suše-
nými houbami, vyrojil se na mě roj dospělců tohoto krásného 
mola (viz obr. 2A). Housenky, které se živily sušenými hou-
bami, se s houbami dostaly do omáčky a sloužily jako cenný 
zdroj bílkovin pro nedobrovolně entomofágní vojsko.

Proč vůbec mol zrnový (škůdce obilí) žije na houbách? 
Spíš bychom se měli ptát obráceně, jak se dostal ke konzu-
mování zrní druh, který se v přírodě normálně živí houbami. 
Tato fylogenetická přesmyčka vedla přes plísně, tedy vlastně 
také houby. Takže plesnivé obilí napadli moli, zadaptovali se 
na škrobová zrna a mohou se jimi živit. 

Podobně moli, kteří napadali plísně na živočišných zbyt-
cích, se naučili živit chlupy, paznehty, rohovinou, špárky aj. 
Tito tzv. keratofágní moli (a není jich málo) se živí keratinem, 
dokonce si vytvořili enzym schopný štěpit v něm disulfi dové 
můstky cystinu. Vzpomínám, že housenky mola šatního, 
které se vylíhly v epruvetě z vajíček, dokázaly z hladu sníst 
i  vlastní mrtvou matku, tedy samici mola šatního, která 
vajíčka nakladla. Do potravin se však obvykle nedostanou. 
Samozřejmě zničí třeba norkový kožich, ale ten si moderní 
člověk milující kožešinová zvířata nepořizuje, snad jen zbo-
hatlík pro svoji milenku.

Obaleči žijí většinou skrytě uvnitř ovoce, ořechů či mezi 
spředenými listy své živné rostliny. Asi nejznámější, hlavně 
jako škůdce, je obaleč jablečný (Cydia pomonella L.), při 

Obr. 1  Bělásek řepkový (Pieris napi L.), asi nejhojnější náš 
motýl, by snad mohl být i potravinou či krmivem

Obr. 2    Motýli považovaní za škůdce jsou při zvětšení vlastně 
krásní. A – mol zrnový (Nemapogon granellus L.), 
B – zavíječ paprikový (Plodia interpunctela Hb.), 
C – obaleč jablečný (Cydia pomonella L.), D – obaleč 
švestkový (Cydia funebrana Tr.)

A B

C D

zvětšení krásný motýl (obr. 2C). Jeho housenka vypadá jako 
světlý červík a žije v jablkách nebo vlašských ořeších. V chod-
bičce, kterou si vyžrala, zůstává vedlejší produkt jeho meta-
bolismu. 

Může se obaleč jíst společně s  „červivým jablkem“? 
Proč ne, vždyť je to v podstatě maso. Někdy může červivé 
jablko chutnat nahořkle, ale kdo ví, že jablko po odstranění 
stopky, bubáka a omytí povrchové nečistoty je nejlépe sníst 
celé, včetně mandlově chutnajících jadérek, si může vylepšit 
příjem proteinů o malou housenku obaleče.

Jiný obaleč (Grapholitha funebrana Tr.) (obr. 2D) žije 
ve švestkách. Jeho rezavě hnědé housenky způsobují, že 
švestky padají. Kdo rozlouskne napadenou švestku, obvykle ji 
s odporem vyhodí, ale i tyto centimetrové housenečky mohou 
být s čerstvou švestkou či ve švestkovém kompotu neúmyslně 
zdrojem živin.

Podobných příkladů by se jistě našlo mnoho, ale pro 
výživu mají zanedbatelný význam. 

Velcí motýli

Ale co velcí motýli, zejména v exotických oblastech? 
Ano, dají se jíst a skutečně mnohde jsou významným zdrojem 
potravy. O entomofágii u nás bylo napsáno již hodně, vět-
šinou jde o  moučné červy (potemník moučný – Tenebrio 
molitor L.), cvrčky nebo sarančata. Ale i housenky motýlů je 
možné konzumovat, zejména ty velké, a to i živé. Ale pozor, 
ne ty chlupaté! Chloupky mnohých z nich působí alergie, 
někdy již při dotyku.

U nás bychom se asi konzumací motýlů neuživili – lidí 
je hodně, motýlů málo a jsou malí. Navíc vepřožravý český 
národ entomofágii, resp. „lepidopterofágii“ asi nějakým 
zásadním způsobem v dohledné době nepropadne.

Ale v  tropických oblastech jsou motýli větší a  samo-
zřejmě i příslušně veliké housenky. A skutečně domorodci 
v řadě oblastí se živili a živí hmyzem, kterého je všude hodně. 
Dnes se na tento sortiment navazuje, přispívá k tomu rozvoj 
vědeckých poznatků, zdokonalená technologie zpracování 
i mezinárodní obchod, globalizace a rozvoj informací. I když 
představa sníst tyto klenoty (obr. 3) se milovníkovi přírody 
příčí, výživná hodnota housenky není zanedbatelná. 

Jak již bylo zdůrazněno několikrát, lze v podstatě sníst 
jakéhokoliv živočicha, jen je třeba používat vhodnou úpravu, 
uvážit možná rizika při získávání, zpracování či konzu-
maci, zejména nebezpečí intoxikací či přenosu patogenních 

mikroorganismů. Lidé jedí stravu pestrou a s hmyzí velkopro-
dukcí jsou zatím malé zkušenosti, takže řada optimistických 
výpočtů pokulhává. Nicméně velký nutriční i ekonomický 
potenciál tu je a každý příspěvek k produkci potravin v sou-
časném světě význam má. Ostatně cvrčky, moučné červy či 
jiný hmyz lze bez problémů (na rozdíl od masného skotu) 
chovat v insektáriu i v kuchyni na sídlišti velkoměst.

Takže nutriční a ekonomický význam mohou mít beze-
sporu i motýli, resp. jejich housenky nebo kukly. Rozhodně je 
nutné uvažovat druhy, které jsou velké a které se vyskytují ve 
velkém množství. Je lhostejné, budou-li chovány ve velkých 
insektáriích nebo sbírány efektivním způsobem v přírodě. Řada 
druhů jsou dokonce škůdci se sklonem k přemnožení. Někteří 
motýli, resp. jejich housenky, se proto sbírají ve velkém, pří-
padně chovají a mohou skutečně být výživově významní. 

Největší motýli jsou martináčovití (Saturnidae). Ve 
světě jsou populární, zejména se píše o těch z Afriky nebo 
jihovýchodní Asie. I náš martináč hrušňový (Saturnia pyri 
D. et Sch.) by svojí velikostí (více než 10 cm v  rozpětí), 
a zejména jeho tlustá zelená housenka (obr. 4), mohli sloužit 
jako zákusek. Jenže – pravděpodobně ho vůbec nenajdete, 
a kdyby snad ano, tak ho stejně nejezte – je vzácný, ohrožený, 
a proto zákonem chráněný.

Mezi nejvýznamnější a nejznámější však patří mopane. 
Jsou to housenky martináče Gonimbrasia belina Westw., 
který se vyskytuje v celé jižní polovině Afriky. Housenky se 
tradičně vaří v osolené vodě, pak se suší na slunci. Vysu-
šením, tedy snížením aktivity vody, se z nich stává trvanlivý 
masný výrobek a je údržný několik měsíců. V sušené formě 
vydrží i několik měsíců bez uchování v chladu a jsou důle-

žitým zdrojem živin i v horších 
časech. 

Sklizeň mopane hou-
senek a obchod s nimi je v této 
oblasti efektivní a představuje 
obrovský byznys. Podle údajů 
FAO WHO se ročně nasbírá 
téměř 10 miliard těchto hou-
senek, jejichž cena se blíží 
90 milionům dolarů. Jen 
méně než polovina z  této 
částky zůstává sběračům, 
což jsou většinou ženy a děti 
z  nejchudších vrstev. Kon-
zervované housenky mopane 
se dováží do Evropy (obr. 5), 
150g balení (asi 100 hou-
senek) stojí kolem 5 liber (asi 
150 Kč). 

Obr. 3  Tropičtí motýli jsou krásní – máme je sníst? Zde 
malajský Actias maenas Dbld.

Obr. 4  Martináč Gonimbrasia belina Westw. má rozpětí stejné 
jako náš martináč hrušňový (Saturnia pyri D. et Sch.) 
– kolem 12 cm. I housenky jsou velké (upraveno podle 
Wikipedia a Jouklova atlasu z roku 1910) 

Obr. 5  Mopane se dováží 
i  do Evropy, 150g 
balení (asi 100 hou-
senek) stojí kolem 
5 liber
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Obr. 6   Srovnání australského drvopleně Endoxyla leuco-
mochla Turn. (nahoře) s naším drvopleněm hrušňovým 
Zeuzera pyrina L. (dole).

 Zdroj: http://www.lepiforum.de

Obr. 7  Bourec morušový (Bombyx mori L.) je zdrojem hedvábí, 
kterým je omotán jeho kokon, kukla uvnitř ale může být 
i potravinou

Podobně i  jiný africký martináč Cirina forda Westw., 
žijící v  západní a  jižní Africe. Při přemnožení je schopen 
zbavit listí tamější vegetaci. Jeho housenky tak mohou být 
rovněž významným zdrojem potravin. 

Pro domorodé obyvatelstvo Austrálie je významný jako 
základ stravy Witchetty grub. Jsou to housenky  drvopleně 
Endoxyla leucomochla Turner, který žije v dutinách kmene 
a kořenů akácií witchetty. V syrovém stavu tyto housenky prý 
chutnají jako mandle, po upečení na žhavém uhlí zase připo-
mínají chuť pečeného kuřete. Obsahují prý hodně nenasy-
cených mastných kyselin. I náš podobný drvopleň hrušňový 
(Zeuzera pyrina L.) by se jistě mohl sníst, ale jeho výskyt je 
vzácný a  skrytý způsob života znesnadňuje nalezení hou-
senek (obr. 6).

Jako potravina mohou sloužit také kukly bource moru-
šového (Bombyx mori L.), po odstranění hedvábí ze zámotku 
(obr. 7). Argument proti ochráncům přírody je, že kvůli 
odmotání hedvábí z kokonu se kukly musí předem (horkem) 
stejně usmrtit, takže vlastně kvůli potravině se již nic nezabíjí. 
Na našem trhu lze najít nabídku sušených housenek bource 
morušového jako bílkovinný doplněk ke krmivu pro ryby.

Jistě by i naši výše zmínění bělásci řepkoví (Pieris napi 
L.), resp. jejich housenky chované ve velkém na listech zele-
niny (brukvovité), mohly sloužit jako potravina. A nejen ony… 

Jaké jsou vlastně výživové vlastnosti – co obsahují 
housenky, jak vypadá housenka stavbou těla? Motýli, resp. 
housenky, jsou v  drtivé většině býložraví, jen někteří se 
dokážou živit i  živočišnou potravou. Podstatný podíl těla 
housenky představuje trávicí trakt naplněný rozžvýkanou 
různě natrávenou rostlinnou hmotou (zejména listím). 

Takže pokud ji sníme syrovou a  celou (živou?), máme tu 
i vitamin C. 

Ale budeme-li brát housenky jako potravinu, pak nás 
musí zajímat zbylá část těla po vyprázdnění trávicího traktu, 
která po vysušení může být i výživově zajímavá. Např. pro 
zmíněné sušené housenky mopane se uvádí následující hod-
noty: 54–59 % bílkovin, 7–10 % popela, 13–17 % tuku, 28 %
nestravitelné vlákniny; z minerálů je pak významný obsah 
železa, zinku, hořčíku, vápníku a draslíku. Ve složení mas-
ných kyselin převládají polyenové. Naproti tomu u housenek 
afrického martináče Cirina forda Westw. byl zjištěn obsah 
bílkovin jen 20 % (stejné jako svalovina domácích zvířat), 
tuku 12,5 %, zato celkový obsah sacharidů 54 %. Minerální 
látky jsou stejné jako u předchozího druhu. 

Složení je však třeba brát stejně jako u jiných potravin 
s  rozumem; složení biologického materiálu značně kolísá 
v závislosti na velikosti, věku či způsobu zpracování. Nelze 
ani opominout skutečnost, že samotný obsah příslušné živiny 
v přijímané potravině ještě neznamená, že organismus stráv-
níka ji využije. Musíme tedy vždy zvážit nejen obsah v potra-
vině, ale i retenci v organismu strávníka. 

Badatelé, zejména z  Afriky, publikovali i  technolo-
gické vlastnosti housenek, jako jsou vaznost či emulgační 
schopnost, ale asi není možné v nejbližší době očekávat, že 
se nakutrované housenky stanou základem díla masných 
výrobků. Další výzkumy se týkají chovu (domestikace?) hou-
senek pro lidskou výživu i jako krmiva pro drůbež či ryby. 

Závěr

Chceme tedy jíst motýly? I  když se o  entomofágii 
v poslední době napsalo hodně vědeckých pojednání a má 
jistě před sebou budoucnost, nelze očekávat, že bude běžné 
vyrazit si do přírody na sběr housenek k večeři. Ale stojí za to 
si uvědomit, že i motýli a jejich vývojová stádia mohou sloužit 
jako zdroj potravy, a  to nejen pro sýkorku. I  když někteří 
mohou škodit v potravinách, i oni jsou poživatelní a přes 
omezení kvůli své malé velikosti i nutričně cenní.

Spíše však chceme motýly vidět létat v přírodě, na zahra-
dách. A pokud v našem okolí budou místo vyholených mini-
trávníků kvést rozmanité rostliny s různými barvami (bílou, 
modrou, fialovou, růžovou, červenou ad.), bude i  hodně 
motýlů, nejen těch bílých…

 �
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Orientujete se 
v pivních stylech?

Podle průzkumů pije pivo bezmála 6 milionů Čechů. To je 
bez pochyby impozantní číslo, ale ani s  takto silnou zá-

kladnou stále nemůžeme říci: co Čech, to pivní znalec. Tak 
schválně, jak se vyznáte v pivech vy?

Češi patří jak výrobou, tak spotřebou piva mezi svě-
tovou pivní špičku. Výměrou chmelnic zaujímá relativně 
malá Česká republika po Německu a USA neuvěřitelné třetí 
místo na světě a se spotřebou více než 140 litrů piva na osobu 
za rok dokonce celosvětově vede. Řada pivařů si časem najde 
své oblíbené pivo, kterému zůstává věrná po dlouhé roky, ale 
roste podíl hledačů, kteří s chutí objevují nové styly a chuťové 
vlastnosti piva, ať už aby našli to pravé, vyznali se, nebo se zas 
vrátili ke svému prověřenému favoritovi. Za přispění Luďka 
Reichla, sládka Pivovaru Holba, jsme tak připravili stručný 
přehled druhů piv, který může pivní bádání usnadnit. 

Piva podle způsobu kvašení

Ve světě se vyrábí několik set druhů piv, přičemž jejich 
kategorizace se u jednotlivých autorů výrazně liší, zejména 
v závislosti na zemi původu. Vychází se ze základního rozdě-
lení na piva typu Ale a ležáky, což přibližně odpovídá dělení 
na svrchně kvašená a spodně kvašená piva. Liší se typem 
použitých kvasinek a teplotou kvašení, tedy schopností zpra-
covávat a přeměňovat jednoduché sacharidy v obsažené mla-
dině. V nabídce světových pivovarů ale můžeme narazit i na 
spontánně kvašená piva, která využívají ke kvašení směsnou 
kulturu bakterií a kvasinek obsažených ve vzduchu. „V minu-
losti se dokonce jednalo o jediný dostupný způsob výroby piva, 
dnes jsou takto kvašená piva spíše záležitostí Belgie, Francie či 
Nizozemí,“ vysvětluje Luděk Reichl.

Spodně kvašené pivo je nejrozšířenější (přes 70 % celo-
světové výroby). Kvasí při nižších teplotách a vyznačuje se 
sladovou chutí a vůní, hořkým chmelovým aroma a bohatou 
pěnou. Zraje, tedy leží v uzavřených ležáckých tancích ve 
sklepě i déle než měsíc, z čehož pochází i tradiční označení 
„ležák“. Nejrozšířenější kategorií ležáků i piva vůbec je světlý 

ležák, jenž je osvěžující chuti s  jemným perlením a lehkou 
hořkostí na konci. Oblíbený je také polotmavý ležák jantarové 
až karamelové barvy s výraznou chmelovou hořkostí nebo 
tmavý ležák s příměsí speciálních a barevných sladů, díky 
kterým jsou v chuti cítit stopy karamelu, kávy nebo i čoko-
lády. Méně častý je také vídeňský ležák měděné barvy a díky 
speciálnímu nasládlému sladu i sametové chuti s oříškovo-
-kořeněným dozníváním. Původem z Německa je Bock, silné, 
lehce chmelené spíše tmavší pivo. 

Svrchně kvašené pivo vzniká za vyšších teplot, mívá 
obvykle nižší plnost, svěžejší chuť a výrazné příměsi různých 
ovocných chutí a vůní. Patří sem třeba v Německu či Belgii 
oblíbené pšeničné pivo s  minimálně třetinovým podílem 
pšeničného sladu, který mu zajišťuje světlou barvu, ovocný 
nádech i silný říz. Především v anglosaských zemích jsou 
oblíbená vysoce chmelená piva, se značným podílem pše-
nice jako např. EPA (English Pale Ale). Piva tohoto typu jsou 
sušší, avšak více sladová s výraznější hořkostí. Další vari-
antou tohoto piva uzpůsobeného místu původu či exportu 
je IPA (India Pale Ale) s citrusovo-mangovou vůní, velmi 
vysokým obsahem hořkosti a nižší sladovou chutí nebo také 
APA (American Pale Ale) využívající zásadně více hořký 
a aromatický americký chmel. Opět především britskou zále-
žitostí je pak výrazné pivo typu Stout, v jehož chuti jsou zna-
telné i tóny hořké čokolády. Chuť praženého sladu je obvykle 
doprovázena lehkou kyselostí, střední hořkostí a konec bývá 
suchý. Toto pivo tmavé až černé barvy a s vyšším obsahem 
alkoholu, který občas zastíní i známější typ Porter proslulý 
právě svou plností, vysokým EPM (od 18 %) a  poměrně 
vysokým obsahem alkoholu. Hořkost stejně jako říz je 
obvykle nižší. Oba tyto typy se vaří ze směsí různých speci-
álních sladů, jako např. z praženého, karamelového, barev-
ného atd., a v podání různých pivovarů se rozdíly mezi nimi 
často stírají.

Piva podle způsobu kvašení:
Svrchně kvašená piva 
Vznikají při teplotách cca 15–20 °C s využitím kvasinky 
Saccharomyces cerevisiae. Kvasinky jsou vynášeny do 
deky.

Spodně kvašená piva (ležáky)
Vznikají při teplotách cca 8–14 °C s využitím kvasinky 
Saccharomyces pastorianus. Kvasinky sedimentují na 
dno kvasných kádí.

Spontánně kvašená piva
Ke kvašení dochází na základě pěstování mikrofl óry 
živené vzduchem.

Luděk Reichl

Piva podle barvy

Piva je možné rozlišovat podle několika kritérií, v lidovém 
povědomí vede rozdělení piv podle barvy. Světlá piva jsou při-
pravována ze světlého sladu a jsou typická hořkostí a nechybí 
jim ani říz. Tmavá piva, jinak taky piva bavorského typu, vděčí 
za svou barvu speciálním praženým, karamelovým nebo mni-
chovským sladům, které jim propůjčují delikátní nasládlou 
chuť. Polotmavá piva většinou granátové barvy vznikají smí-
cháním světlého a tmavého sladu. „Pozor ale na zažitý omyl, 
že polotmavá piva vznikají smícháním světlého a tmavého piva. 
Takovým smícháním vám výčepní vykouzlí pivo řezané čepo-
váním ze dvou sudů,“ vysvětluje sládek Pivovaru Holba. Je 
možné se také setkat i s pivem bílým, kterým je označováno 
obvykle pivo pšeničné, jež je světlejší barvy než pivo z ječmene 
a bývá mírně nakyslé chuti a ovocné vůně. 

Piva podle stupňovitosti

Rozlišením piva podle stupňovitosti je sledován obsah 
extraktu původní mladiny (EPM) určující sílu piva (nikoliv 
procenta alkoholu). „S původním označením 10° nebo třeba 
12° se už kvůli současné legislativě nesetkáme, nahradilo ho 
slovní označení jako třeba výčepní pivo či ležák. Další mož-
ností je označení hmotnostním procentem extraktu původní 
mladiny v % EPM. Čím větší podíl těchto látek se během pří-
pravy ze sladu uvolní, tím je vyšší EPM. S vyšším EPM se zvy-
šuje i fi nální obsah alkoholu a obvykle i plnost piva,“ přibližuje 
Luděk Reichl, sládek Pivovaru Holba.

Nealkoholická, nefiltrovaná, 
kvasnicová piva a speciály

Především u řidičů jsou čím dál oblíbenější nealkoho-
lická piva. Nealko, nebo také kvašený nápoj z obilného sladu, 
vzniká díky omezení tvorby alkoholu nejčastěji podstatným 
zkrácením hlavního kvašení, tak aby nedošlo ke vzniku vět-
šího množství alkoholu. Jde o rychlý a relativně levný postup, 
ale v chuti může být citelná mladinová příchuť nevyzrálého 
piva. Druhou nejčastější možností je odstranění alkoholu 
z běžného piva, jehož výhodou je komplexnější chuť daná 
plnohodnotným kvašením. Třetí možností je použití speci-
álního kmene kvasnic, produkujícího minimální množství 
alkoholu. Hranice množství povoleného alkoholu pod tímto 
názvem je u nás 0,5 %, ale např. v Británii jsou takto označo-
vána piva s obsahem alkoholu menším než 0,05 %.

Téměř hotové pivo před stáčením do lahví či sudů může 
a nemusí projít procesem fi ltrace, který odstraní zbylé pivo-
varské kvasnice, díky čemuž má fi ltrované pivo čirou barvu 
a delší trvanlivost. Nefi ltrované pivo, jinak taky pivo živé, je 
díky přítomným kvasnicím „zakalenější“, vydrží kratší dobu, 
ale zachovává si výraznější chuť. 

Za zmínku stojí také „kvasničáky“ neboli piva kvasni-
cová, která se často zaměňují za piva nefi ltrovaná, a v jejich 
rozdílech tápou často i pivní znalci. „Hlavním rozdílem mezi 

kvasničákem a nefi ltrovaným pivem je, že nefi ltrované pivo je 
stáčené přímo z ležáckého tanku ve sklepě bez fi ltrace. Kdežto 
kvasnicové pivo se připravuje přidáním rozkvašené mladiny ve 
stádiu bílých kroužků do již hotového piva, které již bylo zfi ltro-
vané,“ dělá ve zmatcích jasno Luděk Reichl z Holby. 

Pivní specialitky

Různé pivní „speciály“ vznikají většinou jako limito-
vané edice piv stávajících nebo v  podobě nových kousků 
k  nějakým významným či sezonním událostem. Např. 
unikátní pivo Holba Keprník, jehož jedinečnost spočívá 
v  divokém horském chmelu, kterého je jak šafránu, je 
výhradně jako čepované k mání obvykle od podzimu do jara, 
resp. do vyprodání zásob. Velké oblibě se v posledních letech 
těší také zelené pivo ke svátku svatého Patrika či k veliko-

nočnímu Zelenému čtvrtku, za jehož neobvyklou barvou je 
většinou příměs bylin. 

Které pivo ráčíte ochutnat?

Podle posledních odhadů v celorepublikové spotřebě 
dominuje klasický ležák, v  těsném závěsu je výčepní pivo 
a ostatní piva tvoří pouze jednotky procent spotřeby. Přitom 
pivní trh je plný zajímavostí, které je škoda nepoznat. Takže 
nebojte se ochutnávat a… Na zdraví!

Omnimedia s. r. o.  �

Druhy piva podle stupňovitosti (% EMP): 
Stolní pivo max. 7,99 % 
Výčepní pivo 8–10,99 % 
Ležák 11–12,99 % (spodně kvašené)
Plné pivo 11–12,99 % (svrchně kvašené)
Silné pivo 13–17,99 % 
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Řeznické 
a uzenářské 

praktiky koncem 
devatenáctého 

a první poloviny 
dvacátého století

– 1. část

MVDr. JOSEF RADOŠ

„Byli řezníci přední řemeslo v městě 
a řemeslo mocné…“

Městští řezníci a obchodníci s dobytkem chodili nebo jez-
dili nakupovat hovězí dobytek, vepře a telata na venkov, 

často až do okruhu 40 km. Nejprve se dobytek nakoupil a za 
několik dní svedl nebo svezl. Nákup prováděl většinou mistr
osobně, ve výjimečných případech jeho zkušený tovaryš. Ka-
ždý z nich byl vybaven řeznickou holí, nejčastěji rákosovou, 
a  doprovázel ho zpravidla řeznický pes, který na povel ště-
kal a  tím oznamoval, že je ve vsi řezník. Řezník hlasitě vy-
volával své heslo, nejčastěji „hej, co je na prodej“. Vyvolává-
ní se praktikovalo až do konce první republiky. Řezníci měli 
na venkově své dohazovače, na které se obraceli, aby získali 
potřebné informace. Například zda hospodář prodává nabí-
zený dobytek „na váhu“, nebo „od oka“, jak je dobytek kva-
litní nebo jak je krmen. Dohazovač dostal většinou za své in-
formace kousek uzenářského výrobku a řezník za něj zaplatil 
útratu v hospodě.

Řezník nebo zkušený tovaryš musel být dobrým odbor-
níkem, především odhadcem váhy. U hovězího dobytka musel 
mimo kvalitu masa odhadnout váhu v živém s maximální tole-
rancí v mase do 10 kg. U nákupu vepřů směla být tolerance 
do 4 kg. Pokud někdo odhadoval váhu v kg v lichých číslech, 
byl ostatními kolegy hodnocen jako neodborník. Někdy byla 
dohoda mezi hospodářem a řezníkem jednoduchá a krátká, 
jindy se smlouvalo. Dohodnuto bylo, zda se nakoupí „od 
oka“, nebo „na váhu“, za kolik, kdy se prodané zvíře ode-
bere, a určil se čas posledního krmení zvířete, zejména při 
prodeji „na váhu“. Nakonec se stanovilo „ocasné“ pro hos-
podyni nebo služebnou (u hovězího dobytka to bývalo zpra-
vidla deset korun, u vepře pět korun). V některých oblastech 
bývalo zvykem zaplatit ještě ošetřovateli zvířete pasákovi tzv. 
„parožné“. Dohoda o nákupu byla stvrzena plácnutím ruky 
kupujícího a prodávajícího, které mělo platnost jako notářský 
úpis. Řezník vyplatil prodávajícímu zálohu ve výši dvacet až 
sto korun. Pokud se dobytče, vepř nebo tele ve stanovený den 
neodebralo, dohoda o prodeji padla a záloha se nevracela.

Na svážení vepřů nebo telat měl řezník speciální vůz, 
tzv. bryčku taženou zpravidla jedním koněm, která bývala 
vybavena odnímatelnou klecí nebo sítí. V letních měsících se 
vepři a telata sváželi v noci, protože letní vedra měla nepříz-
nivý vliv na jejich zdravotní stav. Řezník musel mít u sebe řez-
nický nůž, aby v případě potřeby mohl vepře nebo tele vykrvit. 
Hovězí dobytek se převážně přepravoval „po noze“. Přepravu 
prováděl tovaryš nebo učeň. Dva až tři kusy bývaly často při 
přepravě připoutané k sobě. Velcí obchodníci s dobytkem, 
nakupující voly, vodívali také až šest kusů přivázaných k sobě 
ve dvou řadách po třech. Na pobízení dobytčete se někdy pou-
žíval řeznický pes, který na povel štěkal a dorážel na dobytče, 
a tím ho nutil k chůzi. 

Velmi důležitý byl akt přebírání hovězího, vepřů nebo 
telat zakoupených „na váhu“. Zvířata nesměla být před pře-
bíráním krmena. Aby měl řezník jistotu, že hospodář zvířata 
před vážením nenakrmil, vyčkával, až se hospodář vrátí z pole 
nebo jiné práce. Při příchodu hospodáře se vepři i dobytek 
hlásili o krmení kvikotem a bučením. Řezník tak měl jistotu, 
že zvířata jsou hladová, a to byla ta správná doba pro vážení. 
K vážení vepřů se používaly klece vyrobené z latí s posuvnými 
čely, k vážení telat pak obvykle čelo z vozu zemědělce. Obojí 
se vyvážilo částí cihly či kamenem. Pro vyvážení se používalo 
též závaží z decimální váhy. Šikovný řezník se k váze postavil 
tak, aby viděl na závaží, a přitom nepozorovaně špicí boty 
pozvedával klec nebo čelo z vozu. Touto činností si upravil 
váhu i o pět kg při každém vážení. Hovězí dobytek se naku-
poval hlavně „od oka“, kdyby byl totiž dobytek před vážením 
napojen a nakrmen, mohl váhový rozdíl činit 15 až 20 kg. 
Při nákupu volů „na váhu“ bylo někdy součástí dohody, že 
tovaryš nebo učeň smí hlídat ve stáji celou noc, a kontrolovat 
tak, zda nedošlo před vážením k napájení nebo krmení zvířat.

Na venkově býval chován obecní býk – plemeník. Býval 
ustájený u některého sedláka. Ten ho ošetřoval, krmil a při-
pouštěl. Plemeník byl statný kus, často dosahoval až 1200 kg
živé váhy. Po určité době byl plemeník nahrazen býkem 
mladým a stávající byl prodán někdy i dvěma uzenářům, pro-
tože takové množství masa by jeden uzenář nemohl v krátké 
době zpracovat. Maso z takového býka bylo tmavé, hrubo-
vláknité. Proto nebylo vhodné pro výsek. Plemeník míval 
již od mládí nasazen do nosu kovový kruh, pomocí kte-
rého se lépe ovládal. Když byla na jatky kratší vzdálenost, 
býk se vedl. Na delší vzdálenost se přepravoval upraveným 
vozem s koňským potahem. Při transportu byl býk spoután 
tzv. podtrhovačkou, sestávající ze tří provazových součástí 
s kroužky: lanem, basou a punčoškou. Takto přepravovaný 
býk měl ve vsi mnoho diváků, kteří čekali, jak vše dopadne. 

Každý mistr, tovaryš nebo silný učeň byl pyšný na to, že se 
takové akce mohl zúčastnit. Po dopravě na jatky a uklidnění 
byl plemeník poražen. Při porážení ho spoutaného přivázali 
k  pevně zabetonovanému kruhu. Nejdůležitější bylo jeho 
omráčení, protože čelní kost měl vysokou a tvrdou, pokrytou 
silnou kůží. Řezník, který na první nebo druhou ránu tako-
vého býka srazil, byl velmi uznáván ostatními řezníky. Někde 
docházelo i k použití jiné techniky. Býk byl pevně připoután 
ke kruhu zabetonovanému do stěny a  ostrým kruhovým 
hrotem zvláštního nástroje, tzv. srážečky, mu byla přetnuta 
mícha za týlní kostí. Hovězí čtvrť z  takového býka vážila 
150 až 170 kg a tuto čtvrť přenášel jeden pracovník. Maso 
býka muselo být při uzenářské výrobě kompenzováno tzv. 
vybílením vepřovým tučným masem. Proto obecní býky 
nakupovali hlavně větší uzenáři.

S koňmi obchodovali pouze obchodníci, kteří se již neza-
bývali jinými zvířaty. Jednalo se o koně užitkové a koně na 
maso. Často s nimi obchodovali Cikáni. Kdo se z nezkušenosti 
dostal mezi ně, nejednou se mu stalo, že neměl koně ani peníze. 
Když prodávali koně na užitek, tak ho těsně před prodejem 
připravili tak, aby měl výhradně dobré vlastnosti. Zpravidla 
ho omámili alkoholem, aby byl po určitou dobu klidný a dobře 
tahal. Koně před prodejem také dobře vykartáčovali. Nový 
majitel teprve po několika dnech poznal, že kůň má špatné 
vlastnosti, ale kup byl uskutečněn a prodávající již dávno za 
horami. Koně, kteří byli staří nebo měli vážnou vadu, vykupo-
vali koňští řezníci. Ti koně poráželi na obecních nebo vlastních 
jatkách. Ostatní řezníci si často ze svých koňských kolegů dělali 
legraci. Koňský řezník se spolehlivě rozčílil, když byl osloven 
přízviskem „kopejtko“. Výrobky z koňského a hříběcího masa 
byly vyráběny zpravidla ve větších městech. Specialitou mezi 
koňskými výrobky byla koňská sekaná. Dalšími výrobky byl 
koňský salám, koňský salám točený, koňské vuřty a párky. 
Výrobky se prodávaly zpravidla na poutích nebo jarmarcích, 
ohřívané v kotlíku s dřevěným uhlím. Po těchto výrobcích byla 
vždy poptávka, protože byly levné a měly svoji typickou chuť. 
Do koňských výrobků se přidávalo více soli a nového koření, 
které zastřelo mírně nasládlou chuť koňského masa. Protože 
výrobky byly levné, kupovaly je hlavně vícečlenné rodiny, ves-
nická chudina a lidé s nízkými příjmy. Mezi řezníky a uzenáři 

se koňské řeznictví považovalo za podřadné. Přesto existovala 
řada koňských provozoven, které si vydobyly svoji odbornou 
prací a  vynikající jakostí svých výrobků všeobecné uznání 
a úctu. Za všechny lze jmenovat koňské řeznictví pana Karabce 
na Petrském náměstí v Praze a pana Čadila v Táboře.

Po roce 1923 se začal rozšiřovat sortiment masných 
výrobků a upřesňovat pojem, co je výsekové maso. V té době 
již bylo nepsaným zákonem, že hovězí výsekové maso musí 
být ze zdravého kusu, ve stáří od dvou a půl roku do sedmi let. 
Znak dobré jakosti určoval povrchový tuk, maso bylo poža-
dováno prokvetlé tukem. Žádoucí bylo maso jasně červené 
barvy. V témže období se začali dovážet do měst z Maďarska 
a jižního Slovenska mladí vykrmení voli, zvaní junci, o váze 
500 až 600 kg. Hmotnost jatečných vepřů byla v mrtvé váze 
50 až 80 kg. Těžší vepři, svině, kanci a řezanci byli používáni 
na výrobu trvanlivých salámů.

Sortiment uzenářských výrobků byl v českých zemích 
dosti jednotný. Vyráběly se různé druhy párků a klobás, vuřty, 
špekáčky, poláky, kabanos, pražský salám, tyrolský salám, 
šunkový salám, reklamní salám, imitace uherského salámu, 
několik druhů šunek a různé krajové výrobky. Z vařených 
výrobků pak játrový salám, tlačenka světlá a tmavá, jater-
nice, jelita, taliány a zabijačková nebo dršťková polévka. Na 
Moravě se v některých případech pro obdobné výrobky pou-
žívaly jiné názvy, např. cveky, knaky, auspurger apod. Oblí-
bená byla sekaná pečeně prodávaná v teplém stavu. Základní 
běžný sortiment ve větších městech byl 6 až 8 druhů denně. 
Malí řezníci na venkově vyráběli užší sortiment jednou až 
dvakrát týdně. Aby udrželi krok s většími uzenáři, zbytek sor-
timentu nakupovali u uzenářů, kteří vyráběli více výrobků, 
a  prodávali potom tyto nakoupené výrobky jako vlastní. 
V sezoně vyráběli tito řezníci také jaternice, jelita a tlačenku.

 Způsob organizace práce byl odlišný u městského řez-
níka a uzenáře a u venkovského řezníka. Venkovský řezník 
často nakupoval živá jatečná zvířata, která porazil na vlastních 
jatkách, část si ponechal pro vlastní prodej v drobném a zbytek 
zavezl na trh, který se konal pravidelně v určený den na větších 
jatkách. Druhou možností bylo nakoupený dobytek zavést na 
trh v živém. Dovoz vepřů a telat na trh se pak prováděl po celý 
týden mimo sobotu. Řezník a uzenář ve velkých městech si 

Tržnice masa pražských jatek – 1895
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nakoupil na trhu maso na celý týden, část si uložil do prona-
jaté chlazené kobky na jatkách a určité množství si odvezl do 
své dílny. Měl také možnost koupit hovězí kus v živém a nechat 
si ho porazit včetně zpracování drštěk a střev. Doprava masa 
se kolem roku 1925 prováděla koňským potahem a jen výji-
mečně autem. Malí řezníci přepravovali psím potahem maso 
na vozících, které byly pro tento účel zvlášť upraveny. Velmi 
často bylo na vozíku naloženo 400 až 500 kg masa. U takto 
vysokého nákladu byli zapřaženi dva psi. 

Provozovatelem velkých jatek byla až na výjimky 
města. Řízení provozu na velkých jatkách vykonávali často 
veterináři. Na těchto jatkách měli svá stanoviště velkořez-
níci obchodující s veškerým dobytkem v živém. Velkořezníci 
nakupovali dobytek v tuzemsku i v zahraničí a na jatkách jej 
prodávali drobným řezníkům nebo další skupině velkořez-
níků, kteří dobytek nechali porazit a na trhu maso prodali. 
Hlavní slovo v cenách dobytka měli velkořezníci, hlavní slovo 
v  cenách masa pak velkouzenáři. Velmi proorganizovaná 
praxe byla na pražských jatkách. Venkovští řezníci a velko-
obchodníci s dobytkem dováželi maso na trh svým komisio-
nářům, kteří prováděli zprostředkování obchodu. V tržnici 
byly zpravidla nainstalovány tři druhy vah, a to váha mostní, 
decimální a tzv. mincíř. Maso, droby a telata v kůži byly naku-
povány na váhu.

Někdy se nakupující velkořezníci na trhu dohodli, že 
s nákupem spekulativně počkají, až prodávající sníží ceny. 
Venkovským řezníkům by se již nevyplatilo odvézt zboží zpět, 
a proto volili raději prodej pod cenou. Někteří venkovští řezníci 
kvůli těmto spekulacím i zkrachovali, říkalo se, že dostali ránu.

Při provozu na jatkách se těžila hovězí, vepřová a sko-
pová střeva. Těmito produkty se na větších jatkách zabývaly 
specializované střevařské firmy, jejichž pracovníci střeva 
opracovávali, kalibrovali a solili a výjimečně také sušili. Takto 
upravená střeva prodávali uzenářům, kteří vyráběli masné 
výrobky. Kůže vyprodukované na jatkách vykupovaly rovněž 
specializované fi rmy, zpravidla kožní družstva. Kůže byly při 
přebírání dočištěny, upraveny, zváženy, nasoleny a roztříděny 
podle váhových skupin a pohlaví. Po dohodě s koželužnami 
se převážely k dalšímu zpracování.

Těsně po první světové válce se začalo na velkých jat-
kách chladit čpavkovými kompresory. Obecně se však ve 
městech i na venkově chladilo pomocí lednic. Lednice fun-
govaly na tomto principu: v zimě, když byl na rybnících silný 
led, řezník a  jeho pomocníci nasekali led na různé tvary. 
Kusy ledu se uložily na prostorný vůz nebo sáně s koňským 
potahem a  převážely k  řezníkovi. Jedna fůra vážila 22 až 
26 metrických centů. U řezníka se led shodil do tzv. ledovky, 
tam se dřevěnou palicí rozbil, aby se spojil v jednolitý celek. 
Do ledovky se vešlo zpravidla 30 až 50 fůr ledu. Vedle ledovky 
byla místnost s ní spojená otvorem, která se od ledu vychla-
dila na 4–6 °C. Zde se chladilo všechno maso, včetně masa 
pro výrobu. Později se začaly budovat tzv. americké lednice. 
Jednalo se o různé varianty místností s důmyslným systémem 
odtokových lamel, kdy byl led uložen po stranách a někdy 
i nad stropem vlastní chladírny. Teprve po roce 1925 si řezníci 
pořizovali chladírny elektrické. Někteří řezníci však měli kla-
sické lednice až do padesátých let minulého století.

Dokonalejší strojní vybavení se rozšiřovalo rovněž až po 
roce 1925. Byly to především řezačky, prátovky, míchačky, 
dokonalejší kolíbací nože a později kutry a špekovky. Chla-
zení se převádělo na chlazení chlormetylem nebo čpavkem.

Po první světové válce začali řezníci a uzenáři věnovat 
větší pozornost organizovanosti ve svých společenstvech. 
Zvlášť důkladně byl propracován systém tzv. učební doby 
dorostu ve městech i  na venkově. Rodiče učně museli 
v prvé řadě uzavřít písemnou smlouvu s učebním pánem. 

Ve smlouvě byla uvedena doba učení. Dalším bodem ve 
smlouvě bylo, že rodiče poskytnou synovi veškeré oblečení 
a pracovní pomůcky, jako byly nože, ocílka – tzv. řemeslo. 
Oblečení se skládalo z kožených a gumových bot, pracovních 
kalhot, janklu, který byl pro zimu teplý a pro léto lehký, čtyř 
zástěr plátěných a jedné zástěry impregnované, čtyř kapes-
níků, pokrývky hlavy a dvou párů onuček. Učeň musel mít 
čisticí potřeby na boty a šaty. Tyto věci se ukládaly do dře-
věného vojenského kufru. Součástí smlouvy byla také bez-
mezná poslušnost a fi nanční částka, kterou rodiče učně platili 
za povinné sociální pojištění v nejnižší sazbě, a to 280 korun 
ročně. Doba učení bývala obvykle tři roky. Mistr se zavázal, 
že bude učně dobře vychovávat, vyučí ho řemeslu, poskytne 
ubytování a stravování. Učeň byl povinen vykonávat u mistra 
veškeré jemu přikázané práce, ať se týkaly řemesla nebo ne.

Těžší bývalo učení na venkově. Tam míval učební pán 
pole a hospodářství včetně hospodářských zvířat. Měl svůj 
obchod, dílny, skládku uhlí a dřeva. Všechno musel udržovat 
v provozu a pořádku učeň. Často měl mistr požadavek vyčistit 
celé rodině boty, vyleštit mosazné mísy na váze v obchodě, 
denně umývat podlahu v obchodě apod. Pracovní doba byla 
od čtyř hodin ráno do osmé až deváté hodiny večer. V neděli 
byl hlavní obchod týdne, proto se na něj musel připravit 
a  také se ho zúčastnit. Učeň navštěvoval první dva roky 
pokračovací školu, a to v neděli od osmi do dvanácti hodin 
od prvního října do třicátého dubna. Pokračovací škola byla 
pro učně povinná. Stravování měl učeň zajištěno celodenní 
a bezplatné. Řeznická kuchyně používala zpravidla nepro-
dané zbytky z obchodu. Jen mimořádně se stávalo, že mistr 
dal k vaření běžné maso. Svačiny dávala obvykle sama paní. 
Ta čerpala převážně z odřezků levných salámů z obchodu. Při 
výrobě uzenin se na svačinu dávaly polámané salámy. Takové 
bylo stravování učně, tovaryše, služebné, případně kočího 
u venkovského řezníka. Ve městě byla pracovní doba i stravo-
vání přijatelnější. U větších uzenářů si mohl často učeň nebo 
tovaryš vybrat na svačinu výrobek podle vlastního uvážení.

V  některých případech mohlo společenstvo povolit 
mistrovi více učňů. Učeň si měl během učební doby osvojit 
všechny práce, které patřily k řemeslu, jako je odhad váhy 
zvířete v živém i v mase, porážení mimo rozseknutí, úprava 
masa pro výsek i pro výrobu a konečně prodej masa a mas-
ných výrobků. Po skončení učební doby se v rámci společen-
stva utvořila zkušební komise, před kterou skládal učeň nebo 
více učňů tovaryšskou zkoušku. Příprava a průběh zkoušky 
byl vždy napínavý, ale jen zřídka učeň zkoušku neudělal. 
Když učeň zkoušku neudělal, musel ji do čtvrt roku opakovat. 
Během učení používal učební pán i tělesných trestů.

Tovaryš byla osoba již vyučená s tím, že se rozeznával 
tovaryš po vyučení a tovaryš starší s určitými zkušenostmi. 
V některém období bylo těžké zajistit pro učně učební místo, 
neboť k tomu dávalo souhlas společenstvo, které si uvědo-
movalo, že učební mistr tak získá levnou pracovní sílu. Spo-
lečenstvo vědělo, že čím víc učňů, tím víc tovaryšů a tím víc 
nezaměstnaných. Snahou mladého tovaryše bylo, aby si 
opatřil místo, a tak se zdokonaloval v chabé univerzálnosti, 
kterou získal v učení. Nezaměstnanost v řezničině přímo sou-
visela s kupní sílou obyvatelstva, která měla zásadní vliv na 
tržby za maso a uzeniny. Bylo těžké si za první republiky najít 
pracovní místo, a ještě těžší se v něm udržet. Tovaryš, který 
pracoval, se musel absolutně podřídit stanovenému režimu 
mistra. Pracovní doba již byla v těchto letech zákonem sta-
novena jako osmihodinová, ale kdo ji vyžadoval, nebyl vítán. 
Skutečná pracovní doba byla na venkově dvanáct až čtrnáct 
hodin, ve městě deset až čtrnáct hodin.

Pokračování příště.
  �

Žítkovská
   klobása

www.vomaub.cz
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KAŽDÝ MĚSÍC ROZDÁVÁME 
3 GRILY 

A 100 OPÉKACÍCH VIDLIC

Špekáčkujte 
s Váhalou

Dáváme chuti tvar

Kupte celé balení špekáčků 
a některá z cen může být i Vaše

Soutěž probíhá od 1. 5. 2021 do 31. 8. 2021

Váhala 
– rodinná firma, 

která ctí sílu 
tradice

Vůně poctivých špekáčků nebo oblíbené šunky Mando-
líny přilákají denně na prodejny fi rmy Váhala stovky 

lidí. Rodinná společnost do svých výrobků dává pomy-
slný kus sebe. Jak to všechno vzniklo a  z  čeho se široká 
nabídka sortimentu skládá?

Rodinnou firmu z  Hustopečí nad Bečvou založil již 
v roce 1933 Robert Váhala. Vybudoval zde řeznictví a později 
konzervárnu na paštiky a hotová jídla. V roce 1991 se roz-
hodli synové a dcery pana Váhaly navázat na otcovo podni-
kání, které bylo v roce 1950 ukončeno znárodněním majetku.      

Vyrábíme srdcem i rukama

Originalita rozmanitých výrobků spolu s  kvalitou 
a poctivou chutí zajišťují velkou poptávku po Váhalových 
výrobcích. Základním pilířem celé produkce jsou šunky 
s  vysokým obsahem masa, paštiky, které jsou vyráběny 
podle receptur Roberta Váhaly, párky a klobásy. Na výrobu 
těchto specialit je vynaložen velký podíl ruční práce, který 
v dnešní době není již obvyklý. Šunky jsou ručně plněné do 
forem, příkladem je Originál Váhalova šunka nebo šunka 

Mandolína s  tenkým tukovým krytím. Nesmíme opome-
nout oblíbené Utopence, které jsou vyráběny z Váhalových 
špekáčků a naložené v nálevu spolu s cibulí, kapií a feferon-
kou. 

V širokém a pestrém portfoliu produktů si vyberou také 
celiaci, protože většina výrobků je bez lepku. Mnohé výrobky 
neobsahují glutamáty, cílem je celý sortiment inovovat, sni-
žovat obsah soli a tuku. Kvalitní masné a uzenářské produkty 
byly již mnohokrát oceněny certifi káty kvality, jakými jsou 
Klasa, Regionální potravina, ocenění Česká cechovní norma, 
Český výrobek či Moravská brána, regionální produkt.  

Projekty, kterými pomáháme

Nejen výrobou a prodejem masných a lahůdkářských 
výrobků je fi rma VÁHALA známá. V minulých letech fi nančně 
přispěla na opravu národní kulturní památky na Pustevnách, 
vyhořelé chatě Libušín. Díky vlastnímu projektu „Společně 
pomáháme Libušínu“ fi rma odeslala na účet sbírky téměř 
400 tisíc korun.

V  roce 2019, kdy naše 
republika slavila 30 let od 
sametové revoluce, vznikl pro-
jekt Sametová šunka 1989. 
Projekt byl propojen s Muzeem 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 
resp. s Klubem Hanzelky a Zik-
munda, jehož činnost firma 
VÁHALA podpořila fi nančním 
výtěžkem z prodané šunky. 

Důležitou součástí fi lozofi e fi rmy VÁHALA a spol. s r. o.
je podpora neziskových organizací, jakými jsou v  České 
republice Charita a Diakonie ČCE. Finančním darem fi rma 
přispěla na nákup několika sociálních automobilů. 

Špekáčková sezona

S blížícími se slunečnými dny se v nás všech probouzí 
myšlenky rozdělat oheň, rozpálit gril a  udělat si šťavnatý 
steak se zeleninou, nakrájet špekáček na ježka a opéci nad 
ohněm. Jsou to rituály, ke kterým se rok co rok po dlouhých 
zimních dnech rádi vracíme. Stejné indicie má i letošní zahá-
jení grilovací sezony. 

Zájem o  naše špekáčky je enormní. Přestože jsme 
zakoupili novou technologii na výrobu špekáčků, kapacity 
máme již naplněné. Kromě čtyř druhů špekáčků máme pro 
zákazníky připravené oblíbené výrobky, mezi které patří 
Váhalova slanina na gril, nové balení Grilovací klobásy 300 g 
a různé druhy kabanosů. Přestože prožíváme náročné období 
zasažené pandemií, rodiny se dovedly semknout a zpříjemnit 
si čas společným posezením, třeba u ohně.  

Naší žhavou novinkou jsou Špekáčky s medvědím čes-
nekem. Tato bylina je mezi lidmi velmi oblíbená, dodává 
výrobku svěžest, chuť a připomíná nám příjemné chvíle při 
posezení u ohně s přáteli. Špekáčky s medvědím česnekem 
rozšířily řadu Váhalových špekáčků – extra vázaných, pikant 
a se sýrem. 

Každý zákazník si může vybrat podle chuti. Zajímavým 
výrobkem, který jsme uvedli na trh koncem loňského roku, 
jsou Spišské párky, které vyrábíme podle evropské normy 
a které jsou nositeli označení Zaručená tradiční specialita. 
Zvláštním znakem Spišských párků je to, že se plní do skopo-
vých střívek, což zaručuje, že jsou jasně vizuálně odlišitelné od 
jiných párků, na skusu jsou jemné a křehké a lehce pikantní.

j

j

V
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Nový koncept firemních prodejen

Dlouhá léta jsme snili o reprezentativní prodejně, která 
bude umístěna v bezprostřední blízkosti naší fi rmy. V listo-
padu 2019 se nám tento sen splnil. Otevřeli jsme novou 
prodejnu, která nese prvky moderní architektury, vhodně 
zapadá do prostředí a  svým umístěním bezprostředně 
u  hlavní silnice vedoucí z  Hranic do Valašského Mezi-
říčí zaujme nejednoho řidiče projíždějícího přes Husto-
peče.

Konstrukcí je tato prodejna výjimečná, je složená ze tří 
kontejnerů, proto si také vysloužila neformální pojmeno-
vání „kontejner“. Hlavním sortimentem jsou v největší míře 
zastoupeny masné výrobky a čerstvé maso fi rmy VÁHALA 

a  spol. Zákazník může být navíc překvapený rozsahem 
nabízených regionálních produktů.

Kontejnerová prodejna není jedinou fi remní prodejnou 
v Hustopečích nad Bečvou. Druhá prodejna se nachází u kos-
tela v obci, na ulici Rybníček. Zákazník zde najde především 
výrobky fi rmy VÁHALA a v menší míře regionální produkty. 
Výrazný rozdíl je však ve způsobu obsluhy zákazníka. Na 
Rybníčku se jedná o pultový prodej, kde zákazníka obslouží 
personál, zatímco v  kontejnerové prodejně si zákazník 
veškeré výrobky vybírá sám, jedná se pouze o samoobslužný 
prodej. 

Díváme se do budoucna

Rostoucí zájem o  kvalitní výrobky v  České republice 
i v zahraničí nás přiměl k úvahám o rozšíření výrobních pro-
stor. Po několika letech plánování nastal čas pustit se nyní do 
stavby nové výrobní haly. Čilý stavební ruch může již nyní pro-
jíždějící řidiče upozornit na připravující se stavební práce. Kdo 
bude v roce 2022 projíždět po silnici č. 35 přes Hustopeče, nově 
postavenou moderní halu již bude moci spatřit z okna vozu. 

Cílem společnosti Váhala je i nadále vyrábět kvalitní, 
vysoce konkurenční výrobky a zajistit našim zaměstnancům 
příjemné pracovní prostředí, aby se u nás, v prostředí rodinné 
fi rmy, cítili spokojeně. Právě oni jsou nedílnou součástí spo-
lečnosti VÁHALA a spol.

Barbora Denková,
manažerka marketingu

VÁHALA a spol. s r. o. výroba a prodej 
ma sných a lahůdkářských výrobků

�Prodejna na Rybníčku pod kostelem v Hustopečích

Prodejna Pod Humny u fi rmy VÁHALA
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Mandle, pistácie, kešu, arašídy, para ořechy… Některou 
z ořechových tyčinek Maxi Nuta už určitě ochutnal kaž-

dý. A pokud ne, měli byste je zkusit. Všech osm druhů se to-
tiž pyšní jedním primátem – obsah oříšků vždy dosahuje mi-
nimálně 60 procent. Společnost RUPA, která tyto ořechové 
dobroty produkuje, letos slaví 25. narozeniny.

„Prvním naším výrobkem ovšem byla v roce 1996 müsli 
tyčinka Fly. Za to čtvrtstoletí jsme jich vyrobili více než půl 
miliardy,“ říká generální ředitelka RUPA, spol. s r. o.,  Aneta 
Rainet Štěpánková, která spolu se svou maminkou Lenkou 
podnik převzala v roce 2020. Spolu s nimi je ve vedení výkonný 
ředitel Tomáš Rainet a obchodní ředitel Miloš Plaček. 

Vlajkovou lodí firmy jsou dnes především ořechové 
Maxi Nuty, následované ovesnými Flapjacky a již zmiňova-
nými müsli tyčinkami Fly. Celkově z výrobních linek v pražské 
Hostivaři sjíždí 65 milionů tyčinek za rok. 

„Naše vlastní tyčinky tvoří zhruba 20 procent, zbývajících 
80 procent je B2B produkce pro privátní značky významných 
zákazníků. Díky nim se naše výrobky prodávají po celém světě,“ 
říká Aneta Rainet Štěpánková. K  největším odběratelům 
v  rámci zemí Evropské unie patří Skandinávie, Německo 
a východoevropské země. „Ve světě je to pak Blízký východ, 
Čína, Spojené státy a Rusko,“ říká ředitelka, podle níž je zají-
mavé sledovat chutě lidí v různých koutech světa: „Napří-
klad v Německu jednoznačně vedou ořechové tyčinky, stejně 
jako ve Skandinávii, kde jsou za nimi v těsném závěsu cere-
ální tyčinky. Ve východní Evropě jdou nejvíce na odbyt müsli 
tyčinky. Specifi cký je v tomto směru protein, který je oblíbený 
všude a aktuálně vidíme jeho velký boom v západní Evropě a ve 
Skandinávii.“ 

RUPA: 
25 oříškových let

V  roce 2017 postavila rodinná firma novou výrobní 
linku specializující se na výrobu proteinových a raw tyčinek. 
„Díky tomu jsme naši nabídku výrazně rozšířili, takže nyní 
máme tyčinky ořechové, cereální, ovesné nepečené,  müsli, bez-
lepkové, raw, vegan, proteinové a další funkční tyčinky,“ vypo-
čítává Aneta Rainet Štěpánková a dodává, že tím inovace 
rozhodně nekončí: „Vnímáme nástup průmyslu 4.0, a proto se 
zaměřujeme na digitalizaci a automatizaci naší výroby, stejně 
jako trendy týkající se zdravé výživy a ekologie. Naším cílem je 
redukce cukrů, zjednodušení receptur a plná recyklovatelnost 
obalových materiálů. Rovněž plánujeme rozšířit naše vlastní 
výrobní portfolio.“

Velká trojka

Nejprodávanější RUPA tyčinkou je Maxi Nuta, jež spat-
řila světlo světa v roce 2003. „Byla to první ořechová tyčinka 
vyráběná v  České republice a  velký risk, protože vzhledem 
k šedesátiprocentnímu obsahu ořechů byla dražší než veškerá 
tehdejší konkurence,“ připomíná  Aneta Rainet Štěpánková. 
Výjimečnou kvalitu si Maxi Nuty udržují dodnes, společ-
nost dbá na špičkovou kvalitu ořechů, mezi nimiž najdete 
u nás dostupné druhy jako třeba vlašské, ale také kešu, pis-
tácie, para či pekanové ořechy doplněné sušeným ovocem, 
a  to vše zalité medem a obohacené čokoládovou či jogur-
tovou polevou. „Používáme výhradně český med, všechny 
polevy a tuky jsou tzv. low trans, tedy s minimálním obsahem 
trans-mastných kyselin. Vyhýbáme se konzervantům, umělým 

barvivům a příchutím, což platí pro veškerou naši produkci,“ 
zdůrazňuje Aneta Rainet Štěpánková a dodává, že v průběhu 
let se portfolio Maxi Nut různě přetvářelo a aktuálně čítá osm 
druhů.

„Maxi Nuty jsou natolik úspěšné, že jim z kapacitních 
důvodů musí pomalu ustupovat naše nejstarší tyčinka Fly, 
které už máme jen čtyři druhy. Müsli tyčinky samozřejmě vyrá-
bíme i nadále, ale převážně jde o B2B produkci,“ vysvětluje.

Naopak „nejmladším dítětem“ Rupy je ovesná nepe-
čená tyčinka Flapjack. „Hlavní složkou této tyčinky jsou ovesné 
vločky, jejichž podíl je zhruba 40 %. Díky tomu je tyčinka 
výborným zdrojem vlákniny a kvalitní energie. Složení Flap-
jacků je čistě přírodní a v zásadě velmi prosté a právě v tom jsou 
výjimečné. Navíc jsou lisované za studena, takže v nich zůstá-
vají zachovány všechny cenné látky,“ popisuje Aneta Rainet 
Štěpánková.

Balička na tyčinky

Balička na tyčinky – detail

Výroba raw tyčinek

Kalibrování výšky budoucích tyčinek
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Jak to začalo

Jméno RUPA není v historii českého cukrovinkářského 
průmyslu neznámé. Někteří pamětníci si jistě i dnes vzpo-
menou na předválečnou továrnu na cukrovinky Rupa, kterou 
založil Rudolf Pachl. Za první republiky byla jeho modřanská 
továrna největší a nejvýznamnější fi rmou v oboru a po zná-
rodnění a přejmenování na Národní podnik Čokoládovny 
Orion dále fungovala, i když už bez svého zakladatele. 

V  roce 1996 se tatínek současné majitelky, Ing. Jan 
Štěpánek, rozhodl vzkřísit kdysi slavnou značku. Oslovil 
potomky Rudolfa Pachla, a protože ti neměli proti jejímu 
obnovení námitky, založil s pěti společníky společnost RUPA, 
spol. s r. o., v pražské Hostivaři – přesně tam, kde kdysi sídlila 
továrna na boty jeho dědečka Františka Štěpánka, který byl 
nejprve souputníkem a posléze konkurentem Tomáše Bati. 
Na stejném místě se výjimečné tyčinky, jejichž poznávacím 
znamením je špičková kvalita a výhradně přírodní suroviny, 
vyrábějí už čtvrt století.

RUPA v číslech

●       Firma má 90 zaměstnanců. V  roce 1996 začínala 
s 20 zaměstnanci.

●       Za rok vyrobí 65 milionů tyčinek.
●       V roce 2000 byl její obrat 103 milionů korun, v  roce 

2019 to bylo 250 milionů korun. Podařilo se ho tedy 
zdvojnásobit.

●       Firmě se dařilo i  v  covidovém roce 2020, kdy došlo 
k poklesu na 214 milionů korun. Tento mírný propad 
by dán především snížením exportu, jenž byl ovlivněn 
hlavně paralýzou jednotlivých trhů způsobenou restrik-
tivními opatřeními.

●       Na výrobu tyčinek za rok spotřebují: 240 tun ořechů, 
180 tun ovesných vloček, 140 tun čokolády, 180 tun 
polev a 12 tun medu.

RUPA, spol. s r. o.

�

Tradi ní eský výrobce ty inek
Ovesné FlapJacky - O echové - Müesli - Raw - Protein 25-50%

RUPA SLAVÍ

www.rupa.cz

Podélné řezání tyčinek Příčné sekání tyčinek

Celkový pohled na linku
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Ekonomická 
úspora 

s recyklovaným 
louhem 

– louh nemusí být 
jen odpadní 

produkt

Zařízení na zpracování louhu 
s cross-flow od firmy Handtmann 

s možností dotační podpory

Při výrobě a zpracování potravin je nezbytné výrobní lin-
ky udržovat v hygienicky čistém stavu. Aby tato zařízení 

pracovala správně, je nutné zajistit přiměřené čištění všech 
součástí procesu výroby. To lze zajistit pomocí 2–3% rozto-
ku louhu. Takový technologický postup se používá například 
v mlékárenském průmyslu, v pivovarnictví a dalších potravi-
nářských provozech.

Velice podobně zbavuje toto zařízení bílkoviny obsažené 
v solných lázních o koncentracích NaCl 15–17 %, sloužící ke 
zrání různých druhů sýrů, kde v případě zrání tvrdých sýrů 
dosáhne koncentrace NaCl i 20 %. Filtrace se používá jednak 
k odstranění bílkovin, ale hlavně k odstranění bakterií (coli, 
kvasinky atd.), které solnou lázeň kazí, ona překysává. A tyto 
bakterie mohou infi kovat i sýry.

Dále se soustředíme na filtraci louhu používaného 
k mytí armatur, lahví atd. v potravinářském průmyslu. 

Použitý louh lze považovat za odpadní produkt a jedno-
duše jej po využití jako nebezpečný odpad zlikvidovat. Anebo 
– je možné louh recyklovat! 

K recyklaci takového louhu je možné využít know-how 
společnosti Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & 
Co. KG se sídlem v německém Biberachu a mnohaleté zku-
šenosti této společnosti s recyklační technikou na bázi fi l-
trací. 

Zařízení od firmy Handtmann Cross-Flow regene-
ruje znečištěný louh a vrací ho zpět do systému. Při výrobě 
potravin je tak možné snížit aplikovaná množství louhu na 
čištění výrobní linky na minimum. Dojde tak nejen ke sní-
žení environmentálních dopadů, ale systém představuje 
i významnou ekonomickou úsporu.

Vysvětluje odborník na výrobu taveného sýra
„Spotřebovali jsme velké množství hydroxidu sodného 

a odpadní voda z výroby byla silně znečištěna. Chtěli jsme rea-
lizovat úsporná opatření, zejména zajistit opětovné použití 
recyklovaného louhu a likvidovat co nejmenší množství znečiš-
těného louhu. Proto jsme hledali řešení, jak čistit, resp. recy-
klovat louh. Požadovali jsme, aby to bylo řešení ekonomicky 
únosné a proces měl požadovanou výkonost. Zvolili jsme zaří-
zení Cross-Flow (CF) dodávané společností Handtmann. 

Toto rozhodnutí bylo moudré: Investice se vrátila přibližně za 
2,5 roku.“

Systém cross-fl ow byl instalován ve výrobě v roce 2011 
a od té doby je v nepřetržitém provozu. Účinné zpracování 
louhu jednak snižuje jeho spotřebu i spotřebu dalších kom-
ponent a zároveň dochází ke snížení znečištění odpadních 
vod i množství louhu spotřebovaného na jednotlivých sate-
litních čisticích jednotkách CIP (CIP = Cleaning-In-Place). 
„V  minulosti jsme každý týden museli zlikvidovat přibližně 
7000 litrů znečištěného louhu – a  nyní doplňujeme pouze 
280 litrů týdně.“ Využití vyčištěného recyklovaného louhu 
představuje nejen významné snížení dopadů na životní 
prostředí, ale také nezanedbatelnou ekonomickou úsporu. 
Náklady na louh a další komponenty významně poklesly již 
během prvního roku po instalaci CIP.

Recyklace louhu šetrná k životnímu prostředí zahrnuje 
následující: veškeré množství použitého louhu z  jednotli-
vých CIP jednotek, které bylo dříve nutné na jednotlivých 
CIP likvidovat, je nyní odvedeno do centrální nádrže CIP, 
která pojme 60 m3. Znečištěný louh se poté přivádí na CF 
zařízení fi rmy Handtmann, kde se fi ltruje a poté se vrací 
do nádrže CIP. Odtud se recyklovaný louh přečerpává 
k  satelitním jednotkám CIP. Tak je vytvořen ekonomicky 
a  ekologicky udržitelný recyklační systém. Ve zmíněném 
mlékárenském závodě se zpracuje přibližně 20 m3 znečiště-
ného louhu denně na přípravu čistého fi ltrátu. „Výsledky jsou 
trvale dobré s účinností fi ltrace 99 procent,“ jak uvádí zákaz-
ník.

Jednou ze specifi kací při výběru zařízení bylo, že ztráta 
louhu by neměla překročit 1 %. Dále byla vyžadována fi lt-
rační kapacita 660 l/h. Kromě toho měla být snížena hod-
nota CHSK (CHSK = chemická spotřeba kyslíku). CHSK 
je nyní 3500 mg/l, tj. hodnota výrazně nižší než přípustná 
mezní hodnota stanovená příslušným úřadem v Německu 
pro vypouštěné odpadní vody (5000 mg/l). V  ČR hod-
notu CHSK stanoví příslušný vodoprávní úřad a může se 
lišit.

Technologie fi ltrace s příčným tokem (cross-fl ow) zahr-
nuje plně automatickou a kontinuální membránovou fi ltraci. 
Stěžejní částí CF zařízení fi rmy Handtmann je keramická 
membrána, kterou lze v  závislosti na požadavcích zákaz-
níka použít pro mikrofi ltraci nebo ultrafi ltraci až do sepa-
rační účinnosti 5 kD (kilodaltonů). Pro představu uvádím, že 
1 Dalton se rovná 1,66 x 10-27 g. Pokud by bakterie a viry pře-
žili účinek 2–3% roztoku louhu ohřátého na 80 °C, byly by 
zachyceny sítem fi ltrace. Keramický modul se navíc vyzna-
čuje odolností vůči vysokým teplotám a chemickým látkám. 
Proto lze uvedenou CF technologii fi ltrace použít například 
pro fi ltraci louhu v potravinářském a nápojovém průmyslu. 
Dlouhá životnost keramické membrány byla také klíčovým 
faktorem ovlivňujícím rozhodnutí zákazníka – volba CF zaří-
zení od fi rmy Handtmann. V některých konkurenčních systé-
mech musí být membrány vyměňovány každý rok. Keramický 
modul pro výše zmíněnou sýrárnu se používá nepřetržitě již 
od roku 2011.

Louh se fi ltruje přes keramickou membránu při tep-
lotě cca 60–80 °C. Membrána se odvápňuje pomocí kyse-
liny jednou týdně, během odvápnění je po dobu jedné hodiny 
CF zařízení odpojeno od systému. Kromě tohoto krátkého 
intervalu pracuje ultrafi ltrační zařízení nepřetržitě, sedm dní 
v týdnu – včetně sobot a nedělí, kdy neprobíhá žádná výrobní 
operace. CF zařízení funguje zcela autonomně a je propo-
jeno s ostatními výrobními zařízeními jako součást centra-
lizovaného, zastřešujícího systému. To znamená, že fi rma 
Handtmann dokáže automaticky obnovit provoz po poruše 
vzniklé na jedné z předřazených nádrží.

Předchozí praktické testy potvrdily, že CF zařízení fi rmy 
Handtmann bude schopno dostát požadovanému výkonu 
a úspoře nákladů. Pro ověření požadovaných parametrů zaří-
zení instalovali odborníci společnosti Handtmann testovací 
zařízení, které bylo provozováno na konkrétním místě po dobu 
dvou až tří měsíců. Poté, co byl tento test úspěšně dokončen, 
bylo nainstalováno a uvedeno do provozu „správné“ odpo-
vídající CF zařízení. A to šlo extrémně rychle – díky modu-
lárnímu řešení výroby. CF zařízení pak bylo nainstalováno 
a uvedeno do provozu za pouhé dva týdny. „Dohlíželi jsme 
na projekt od začátku: od pilotní fáze přes dimenzování zaří-
zení až po fázi uvádění do provozu. A samozřejmě jsme stále 
k dispozici, když jsou vyžadovány naše služby a naše know-
-how,“ zdůrazňuje Christopher Dethlefs, který je odpovědný 
za divizi Filtrace a separace ve společnosti  Albert Handtmann 
Armaturenfabrik GmbH & Co. KG.

O společnosti Albert 
Handtmann Armaturenfabrik 

Společnost Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. 
KG se sídlem v Biberachu je jedním z předních dodavatelů 
armatur, komponentů a procesních systémů pro nápojový, 
biotechnologický, chemický a farmaceutický průmysl, mlé-
kárny a další společnosti v potravinářském průmyslu. Úspěch 
společnosti je založen na dlouholetých zkušenostech a know-
-how v  oblasti procesního inženýrství, poskytování prak-
tických konzultačních služeb, komplexních inženýrských 
služeb i nejmodernějšího výrobního systému. Produkty spo-
lečnosti jsou po celém světě známé svou spolehlivostí při kaž-
dodenním používání. 

Bonusem tohoto ekologicky úsporného zařízení je také 
možnost získat evropské dotace na jeho pořízení. Zpracova-
telské a zemědělské podniky mohou získat dotaci v rozsahu až 
50 % z Programu pro rozvoj venkova. Žádosti je možné podávat 
od 15. 6. 2021. Výzva je určena i pro velké podniky. Podmínkou 
mj. je, že investice bude realizována mimo hl. m. Prahu.

Pro informace o programech a zhodnocení vaší inves-
tice můžete využít profesionálních služeb společnosti Erste 
Grantika Advisory, a. s., která je dotačním specialistou již od 
roku 2000. Informace získáte na stránkách www.grantika.cz, 
nebo na tel. čísle 603 167 797.

S použitím materiálů fi rmy Albert Handtmann Armatu-
renfabrik GmbH & Co. KG. 

Ing. Jan Hušek,
Ing. Petr Hrubý

P. A. F. PRAHA s. r. o.
Libušská 313, 142 00 Praha 4; 

Tel. +420–601 108 109 
info@pafpraha.cz 

husek@pafpraha.cz
petr.hruby@pafpraha.cz

www.pafpraha.cz

Roztok louhu před a po filtraci

�
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Kutrujeme s Láskou...

www.fi mex.cz

partner zpracovatelů masa

Společnosti FIMEX, spol. s  r. o., existuje již více než 
25 let. Po celou dobu působení na trhu zajišťuje pro-

dej, servis a  technologickou pomoc v  oblasti potravinář-
ství, převážně v  závodech a  výrobnách masného, lahůd-
kářského, mlékárenského a pekařského průmyslu.

Jak to všechno začalo

Psal se rok 1990, bylo krátce po sametové revoluci 
a  potravinářský průmysl pocítil nutnost rychle se adap-
tovat na tržní prostředí. K tomu bylo ovšem třeba dokoupit 
moderní výrobní zařízení ze zemí ležících západně nebo jižně 
od tehdejších československých hranic. Před rokem 1989 
byly možnosti nákupu velice omezené, v podstatě jediná mož-
nost nákupu existovala přes podniky zahraničního obchodu 
(PZO). Potravinářské stroje zajišťovala společnost Techno-
pol Bratislava. 

Jedním s významných dodavatelů strojního vybavení 
byla v té době rakouská společnost Johann Laska und Söhne 
GmbH se sídlem ve Vídni. Jejím obchodním vedoucím pro 
střední Evropu byl pan Dr. Wolfgang Felderer. 

Ten po roce 1990 vybudoval obchodní zastoupení spo-
lečnosti Laska v Praze a pro spolupráci tehdy získal některé 
pracovníky tehdejších závodů masného a drůbežářského prů-
myslu v ČR. Ti měli dlouholeté zkušenosti, které záhy uplat-
nili. Během krátké doby dosáhlo toto nově vybudované české 
zastoupení významných obchodních úspěchů. Podařilo se 
tehdy podstatně obměnit technologické zařízení ve většině 
závodů masného průmyslu a zároveň přispět k rozvoji nově 
vznikajících privátních výroben. 

Do rozvoje českého obchodního zastoupení však nega-
tivně zasáhla situace v mateřské společnosti ve Vídni. Akti-
vity jednotlivých obchodních zastoupení v postsovětských 
republikách byly po nástupu krize v  Rusku prudce utlu-
meny a mateřská centrála nedokázala pružně na tento vývoj 

zareagovat. V poměrně krátké době se dostala pod nucenou 
správu banky, jejímž výsledkem bylo vyhlášení úpadku. To se 
psal rok 1994.

Dr. Felderer tento vývoj předvídal a s Ing. Vladimírem 
Partlem již v té době pracovali na přípravě založení vlastní 
společnosti v ČR. Na podzim roku 1994 založili v Praze spo-
lečnost FIMEX, spol. s r. o., a pronajali kanceláře a sklady 
v bývalém Masokombinátu Písnice. Tehdejším obchodním 
zástupcům, technologům a  servisním technikům firmy 
Laska byla nabídnuta možnost přejít plynule k  FIMEXu. 
Vzhledem k  tomu, že tuto příležitost většina tehdejších 
zaměstnanců využila (někteří pracují pro FIMEX dodnes), 
bylo možné kontinuálně pokračovat v práci na běžících pro-
jektech. Obrovskou devizou bylo, že velká většina tehdejších 
dodavatelů fi rmy Laska Vídeň měla zájem na pokračování 
obchodní spolupráce na českém trhu s čerstvě založeným 
FIMEXem. 

Naši dodavatelé

Hlavními obchodními partnery FIMEXu zůstaly 
společnosti:

LASKA Traun – kutry, řezačky, míchačky, drtičky mra-
ženého masa a kompletní produkční linky; TREIF – kostko-
vačky, kráječky, porcovačky masa a nářezové stroje; MAJA 
– výrobníky šupinového ledu, stahovačky kůže, odblaňo-
vačky a nově též přesné porcovačky masa; EFA Schmid & 
Wezel – půlicí a bourárenské pily, kleště a přístroje pro jateč-
nictví a bourárny; Inject Star – nastřikovačky masa, masírky 
a separátory; Baader – měkké separátory a zařízení pro zpra-
cování drůbeže a ryb; Sorgo – udírny a klimatizační komory 
pro zrání trvanlivých salámů; TipperTie – klipsovací stroje. 
Dále jsou v nabídce plnicí a porcovací stroje a navěšovací 
linky párků a další speciální zařízení pro potravinářský prů-
mysl a gastronomii.

v novém
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V oblasti dodávek technologických přípravků a výrob-
ních obalů patří k nejvýznamnějším dodavatelům společnosti 
ViskoTeepak – fi brózní střeva; HELA – koření a  kořenicí 
směsi; World Pac / Sun Product – speciální obaly na masné 
a lahůdkářské výrobky s přidaným kořením, chutí nebo vůní; 
TipperTie – klipsy a očka, a mnoho dalších. 

Významnou podporou prodeje je naše sesterská fi rma 
FINAL s. r. o. v Příšovicích, která se specializuje na kon-
fekci a úpravu fi brózních a plastových obalů pro masný prů-
mysl.

V průběhu let docházelo k rozšiřování prodejního týmu 
na Moravu a Slezsko a po převzetí obchodních aktivit slo-
venské společnosti KOMES s. r. o. i k expanzi FIMEXu na 
Slovensko. 

Rozšířením portfolia dodavatelů se také postupně posi-
lovala pozice FIMEXu v pekařském průmyslu. Speciální pro-
vedení plnicích a dávkovacích strojů těsta, dále výrobníků 

ledu Maja a kráječek chleba pro samoobslužné prodejny od 
firmy Treif jsou v  současnosti základním prodejním pro-
gramem v tomto segmentu trhu.

Velmi významnou činností společnosti je pravidelná 
účast na potravinářských veletrzích v Evropě. Dříve byla spo-
lečnost FIMEX pravidelným účastníkem veletrhu SALIMA 
v Brně, nyní, s postupnou globalizací trhu, se můžete s repre-
zentanty FIMEXu setkat nejčastěji na veletrzích pořádaných 
v západní Evropě (IFFA, ANUGA FOODTEC, SÜDBACK, 
SEAFOOD aj.). 

Současnost společnosti 

Zakladatel a vlastník společnosti Dr. Felderer hledal 
před svým odchodem do důchodu v  roce 2014 nástupce, 

který by plynule navázal na činnost fi rmy a dále ji rozvíjel. 
Po dlouhých jednáních se jimi stali dlouholetí spolupracov-
níci, pánové Petr Hrubý a Miloš Brada. K nim se připojil ještě 
vlastník sesterského závodu na úpravu a potisk salámových 
střev FINAL Příšovice pan Jaroslav Hujer. Personálním pro-
pojením obou fi rem vznikla pevná struktura na poli přípravy 
a úpravy obalů, včetně potisku a řásnění. Pro zlepšení kvality 
a rozšíření možností tisku byla pořízena osmibarevná UV-tis-
kárna, splňující nejvyšší požadavky zákazníků na potisk plas-
tových obalů. Dále byla zakoupena řásnicí linka pro možnost 
řásnění dlouhých roubíků střev pro zpracování na plnicích 
a klipsovacích automatech zákazníků. Naše současné tech-
nické vybavení tedy splňuje nejvyšší požadované standardy 
ze strany zákazníků a umožňuje nám spolupracovat s part-
nery i na zakázkách do zahraničí.

Se změnou vlastníků přišla v roce 2014 i změna sídla 
společnosti. V pronajatých prostorách správní budovy býva-
lého Masokombinátu Písnice nebylo možno dále vytvářet 
kvalitní pracovní a reprezentativní podmínky pro zaměst-
nance a zákazníky. Nyní nově společnost přesídlila do nově 
zrekonstruovaných prostor v  Praze Vršovicích na adrese 
Petrohradská 1577/1. Tyto nové prostory poskytují plnohod-
notné zázemí pro kanceláře, sklady pomocného materiálu, 
sklady náhradních dílů, dílnu. V areálu je možnost parkování 
jak pro zaměstnance, tak i pro návštěvy. 

Ing. Miloš Brada, 
Ing. Petr Hrubý, 

Jaroslav Hujer,
jednatelé společnosti FIMEX, spol. s r. o.

�

Jednatelé společnosti Petr Hrubý a Miloš Brada

VYHLAŠUJÍ 13. ROČNÍK SOUTĚŽE 

Dobrý tuzemský potravinářský výrobek

ČESKÁ CHUŤOVKA 2021

a DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2021

www.ceskachutovka.cz

Soutěž probíhá pod záštitou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

O D B O R N Ý  P A T R O N :

Pavel Matějka, rektor VŠCHT

Z Á Š T I T A  R E S O R T U :

Miroslav Toman, ministr zemědělství

                     G E N E R Á L N Í  P A R T N E R :                            P A R T N E Ř I  S O U T Ě Ž E :

M E D I Á L N Í  P A R T N E Ř I :
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n a b í d k y  /  i n f o r m a c e n a b í d k y  /  i n f o r m a c e

I. PŘIHLÁŠENÍ VÝROBKŮ

 
 
 

 

 výrazné 

II. HODNOCENÍ VÝROBKŮ 
ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA

III. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

„Dobrý 

 

IV. RYTÍŘ ČESKÉ CHUTI

 
 

V. TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

16. září 2021
VI. ČLENOVÉ HODNOTITELSKÉ KOMISE

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmínky 
soutěže

Přihlašovatel

Firma, adresa:   .................................................................................................................................................................................................................................

Kontaktní osoba, mobil, e-mail:    ..............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

IČO:  ................................................................................................................  www:   ....................................................................................................................

případně písemně vyplněnou přihlášku odešlete na adresu:

Sympex Group, s. r. o.
Na Balkáně 2532/82, 130 00 Praha 3

do 16. září 2021
� registrační poplatek: 4 000 Kč (bez DPH)

�  + poplatek za každý výrobek v soutěži 

Česká chuťovka: 2 500 Kč (bez DPH)

�  + poplatek za každý výrobek v soutěži 

Dětská chuťovka: 2 500 Kč (bez DPH)

Na základě zaslané přihlášky obdržíte zálohovou fakturu, 

kterou uhraďte obratem na účet číslo:

2700214690/2010

Zboží v množství minimálně 20 ks nebo 2000 g bude přijímáno 
dne 22. září 2021 od 8.00 do 16.00 hod., pekařské a cukrář-
ské výrobky až 23. září 2021 od 7.00 do 8.30 hod. na adrese: 
VOŠ, SPŠ a SOŠ, Podskalská 10, Praha 2. Výrobky se předávají ve 
3. patře v  laboratoři č. 317. Podrobnosti a  upřesnění dodání 
zboží lze dojednat na tel.: 221 595 411.

Potvrzujeme, že přihlášený výrobek je od českého výrobce 
a je vyroben v ČR.

Jméno a podpis oprávněné osoby, razítko firmy:

Datum, místo:     ..........................................................................................

NÁZEV PŘIHLÁŠENÉHO VÝROBKU A KATEGORIE

Elektronickou on-line přihlášku najdete na www.ceskachutovka.cz

Zákon o potravinách č. 110/1997 Sb. ve svém § 9b stanovuje 
pojem „česká potravina“ s podmínkami % obsahu surovin 
původu z  České republiky. Pokud nesplňuje výrobek 
oceněný diplomem Česká chuťovka podmínky pro 
možnost označení „česká potravina“, protože obsahuje 
vyšší podíl nečeských surovin, bude možné využívat logo 
„Naše chuťovka“, například pro značení na obalu výrobku. 
Toto opatření přijali pořadatelé soutěže jako přechodné 
a  bude přesně stanoveno v  licenční smlouvě uzavřené 
s jednotlivými účastníky soutěže Česká chuťovka 2021.

Logo „Naše chuťovka“
– DOPLNĚK K SOUTĚŽI ČESKÁ CHUŤOVKA

Výrobek Charakteristika

1
Česká chuťovka    Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

2
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

3
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

4
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

5
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

6
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

Přihláška výrobků 
do soutěže 

Česká chuťovka 2021
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Světový trh nápojů zaznamenal novinku, která si nachází 
stále více spotřebitelů na trzích, jako je USA, Kanada, Aus-

trálie, a vstupuje i do Evropy. Jmenuje se hard seltzer a jedná 
se o nízkoalkoholický nápoj vyráběný přirozeným procesem 
postupného kvašení cukru z  ječného sladu nebo nejčastěji 
z cukrové třtiny (někdy i ovoce) kombinovaný s perlivou vo-
dou a přírodní ovocnou příchutí nebo i z agáve. S výrobou za-
číná Čína, Rusko a další země. 

U nás má s nápojem velké plány japonská pivovarská 
společnost Asahi v  Plzeňském Prazdroji. Také Pivovary 
Staropramen začínají s nabídkou hard seltzeru pod názvem 
Wai Moment, ale průkopníkem výroby v České republice je 
malý minipivovar Obora z Malšic u Tábora. Nejnověji nastu-
pují do boje o zákazníka s novým typem vinného nápoje Zoda 
hard seltzer ze Zahradního vinařství z Mikulova.

Nabízí se však důležitá otázka: Oslní konzumenty u nás 
tvrdá sodovka nebo „háesko“, jak se počeštělé podobě hard 
seltzeru u nás začalo říkat, stejně tak jako ve světě? Bude tento 
hlavně pivovarský nápoj stejně úspěšný? Osloví všechny, 
nebo bude generačně silně vymezený? Na tyto otázky je pro-
zatím těžko odpovědět, i když v České republice se někteří 
výrobci zaměřují na generaci nejmladších konzumentů alko-
holu ve věku 18 až 24 let. Kdy to všechno s hard seltzerem 
u nás začalo? „Už před dvěma třemi lety na dovolené na Floridě 
v USA s partou kamarádů. Když jsem měl z časového rozdílu 
posunuté spaní, dal jsem si jej v baru,“ vzpomíná sládek, spo-
lumajitel pivovaru, a především inovátor Ing. Martin Novák 
a dodává: „Popravdě, moc mně to nechutnalo, ani jsem nevěděl, 
o co jde.“

Zhruba před rokem nebo dvěma navštěvoval přednášky 
fi rmy Raven Trading, jednoho výrobce kvasnic, a tam jej za-

ujala přednáška o kvašení cukrů. Spojil si dvě věci. Četl něco 
i  o  nástupu hard seltzeru v  Americe, přidal získané zna-
losti z přednášky. „Dal jsem si to dohromady, v hlavě mně to 
bliklo,“ říká s určitým nadšením v hlase pivovarník Novák. 
Najednou si uvědomil, že by mohli být s novinkou první, kdo 
by s výrobou začal, a dal se do přípravy potřebné techno-
logie. „Křemelinovou fi ltraci v pivovaru máme, takže zbývalo 
dotáhnout technologicky fi ltraci aktivním uhlím, která se pou-
žívá vedle křemelinové fi ltrace. Pravda, zabrousil jsem tehdy 

 Uspěje světová novinka 
hard seltzer i na českém trhu?

Ing. Martin Novák představuje část nabídky piv doplněnou o novinku hard seltzer

Stáčecí linka na plechovky v pivovaru Obora

do vinařských vod,“ komentuje začátky s mírným úsměvem. 
„A  potom bylo potřeba přijít na to, jak kvalitně prokvasit 
cukerný roztok, protože to je pro celkový úspěch výroby hard 
seltzerů klíčové,“ dodává s vážnou tváří.

S respektem mluví o tom, že chromatografi i dělal na 
Výzkumném ústavu pivovarském a  sladařském. Potřebné 
testy, říká tomu „těkavky“, vedla laborantka Zora Tůmová.

Hard seltzery, jak již bylo uvedeno, se vyrábějí buď kva-
šením cukerného roztoku ze sladu nebo třtinového cukru. 
„Součástí našeho vývoje bylo zkusit to i ze sladu, ale třtinový 
cukr vyhrál – i proto, že ze třtinového cukru se to daří lépe vyfi l-
trovat,“ komentuje začátky ing. Novák a doplňuje: „Hlavně 
proto, že po fermentaci zůstává znatelná pivní sladovost, 
nerad říkám ocas, a také slabá žlutá barva, kterou se nepoda-
řilo ‚stáhnout‘.“

Ve vzpomínkách na složité začátky pokračuje: „Když 
jsme vše dali dohromady, na podzim loňského roku jsme uva-
řili první várku. A protože jsme vše asi dělali dobře, tak se to 
povedlo,“ říká s úsměvem. Největší obavy měl z nevzhledného 
kvasu. Po fi ltraci vznikne neutrální NAB (neutrální alkoho-
lová báze), která musí vypadat jako sodovka, transparentní, 
bublinkatá nasycená CO2 s etanolem.  „Ta první várka vysko-
čila hodně vysoko, snad na 6,9 % obj. alkoholu, i když stan-
dardem u hard seltzerů je 5 %. Radost jsem měl z toho, že když 
jsem ze vzorkováku na fi ltru natočil první fi ltrát, vypadal přesně 
tak, jak měl, krásně čirý. Měl jsem z toho opravdu radost,“ říká 
s  neskrývanou pýchou sládek z  jihočeské Obory. „Dalším 
úkolem byla potřeba zregulovat alkoholy na nižší stupeň, aby 
odpovídal standardům. Chceme to prodávat v plechovkách. 
Nechceme to prodávat v podobě jako něco silného, ale pitelnost 
je to hlavní,“ zdůrazňuje kdysi pivovarský nadšenec, dnes 
pivovarník a také inovátor Martin Novák.

Další moment, který považuje Novák za důležitý, je 
vyřešení následujícího problému: u  hard seltzerů, jak to 
kvasí při vysokých teplotách, vzniká větší množství „hře-
jivých alkoholů“, které voní po růžích. Ing. Novák období 
zkoušek i omylů komentuje: „Přitom klíčové je, aby vzniklý 
alkohol neměl žádnou chuť a dal potom vyniknout přírodním 
chutím, přísadám, které vzniklému výrobku dodají chuť i spe-
cifi ckou vůni. Proto jsme museli u další várky snižovat teploty. 
A samozřejmě, velmi důležitou roli hrála a hraje senzorika.“ 
A v odkrývání nelehkých začátků pokračuje: „Senzoriku si 
musíte udělat sami, ale prošli jsme školením na senzoriku ve 
VÚPS. Je jasné, že je velký rozdíl mezi senzorikou a vnímáním 

chutě u piv, kdežto u NAB při testování vystoupí jako hlavní 
chuťová neutralita a také nesmí být patrná žádná vůně.“ 

Když vyrobili první alkohol a  byl 
dostatečně neutrální, tak vlastně pro 
první objednání chutí si k první degus-
taci míchali vodku se sodovkou. Vybrali 
z  několika katalogů snad se stovkami 
chutí 20 základních. Ve vysvětlování 
toho, jak složité bylo vyrobit novinku, 
která se v  mezidobí stává nápojářským 
hitem ve světě, pokračuje: „A potom jsme 
z nich vybrali 7 fl ejvrů, protože v angličtině 
fl avor zahrnuje vůni i  chuť. Proto raději 
používám výraz ‚flejvr‘. No, a  rodinná 
a  firemní degustace rozhodla o  tom, že 
prvním fl ejvrem z naší dílny je tangerine 
neboli mandarinka.“

V  současné době však stojí tento 
výrobce před problémem, který mu brání 
vstoupit na trh. Celní správa prozatím 
nerozhodla, do které kategorie spotřební 
daně hard seltzery zařadit. Budou-li výrobci 

platit daň jako pro piva, nebo žádnou jako u tichého vína, nebo 
daň jako u páleného lihu. „Tuto možnost považuji za nesmysl,“ 
komentuje situaci M. Novák. „Vždyť přece žádnou palírnu ne-
máme, protože nic nepálíme a vyrábíme vše využitím pivovarské 
technologie. V případě, že by hard seltzer zařadili do kategorie 
páleného lihu, tak by zákazníci další tvrdou sodovku neochutnali, 
protože by daň cenu na plechovce navýšila tak, že by se nový nápoj 
cenově posunul úplně jinam, do neprodejných výšin,“ s určitými 
obavami popisuje Martin Novák současný stav.

Přes tento zádrhel je však pivovarník M. Novák opti-
mista. V pivovaru Obora zvažují plnit plechovky v nedávno 
instalované plničce plechových obalů s hard seltzerem do ple-
chovek 0,5 l, ale i „slimky“, tedy plechovky s třetinkou nápoje 
„by také šly“. Obliba plechovek dramaticky roste, stávají se 
stále oblíbenější. Proti sklu nebo petkám mají výhodu, že 
dovnitř neproniká kyslík a nedochází k oxidaci – vyšší kvalita 
je významná a trvanlivost také.

Doufejme, že budeme moci ochutnat hard seltzer 
z domácí provenience co nejdříve. 

 Fotografi e: PORT/jv
Josef Vacl �

Hard Seltzer 
Tangerine 
z produkce 
pivovaru Obora

Martin Novák u řídícího panelu
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Kyperský sýr 
Halloumi získal 

evropskou ochranu
Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,

Českomoravský svaz mlékárenský

Tradiční polotvrdý kyperský sýr ze směsi ovčího a  kozího 
mléka Halloumi (řecky Χαλλούμι) či Hellim (turecky) byl

na konci března zapsán na evropský seznam Chráněného 
označení původu (CHOP). Skončilo tak několikaleté úsilí 
této středomořské země v prosazení ochrany pro její oblíbe-
ný sýr na grilování, který je součástí místní kulinářské kul-
tury a historie a jehož výroba přispívá nejen k rozvoji kyper-
ského hospodářství, ale i k povědomí o ostrovu samotném. 
A  ještě je potřeba dodat, že ochrana sýra platí pro celý ky-
perský ostrov, tedy jak pro jižní řecky mluvící Kyperskou re-
publiku, tak pro severní tureckou část. Kuriózní je však sku-
tečnost, že i přes zájem Kyperské republiky prosadit ochranu 
sýra se to dnes nelíbí zejména farmářům v jižní části tohoto 
středomořského ostrova, kteří často nedodržují chráněnou 
technologii výroby podmiňující používání ochranné znám-
ky původu, protože k výrobě používají kravské mléko. Vývoz 
„tradičního“ sýra ze severní části ostrova patřící k Turecku 
přes „zelenou linii“ na jih a  dále do zemí EU tak ohrožuje 
současné výrobce sýra v Kyperské republice a připravuje je 
o  jejich zákazníky, kteří dávají přednost ovčímu a  kozímu 
sýru.

Dne 12. dubna 2021 zveřejnila Komise ve svém 
Úředním věstníku prováděcí nařízení Komise č. 2021/591, 
ve kterém potvrdila zápis sýra do seznamu CHOP, a vyhověla 
tím žádosti Kyperské republiky z roku 2012. Projednávání 
žádosti nebylo jednoduché a Komise v jeho průběhu obdržela 
velký počet námitek a prohlášení jak z Kypru, tak z dalších 
evropských zemí, ale také např. z Austrálie, Nového Zélandu, 
USA či Spojených arabských emirátů. Se všemi vznesenými 
námitkami se Kypr musel vyrovnat a  hledat vzájemnou 
shodu. Nejvýznamnějším předmětem sporů byla surovina, 
kterou zpochybňovali samotní výrobci z  jižní části ost-
rova, protože 95 % sýra Halloumi zde vyráběného obsahuje 
80–95 % kravského mléka. Častou námitkou byla také sku-
tečnost, že se sýry s označením Halloumi/Hellim vyrábějí 
rovněž v Bulharsku, Německu a Řecku a mimo EU rovněž 
v Austrálii, Kanadě, zemích Rady pro spolupráci v Zálivu, 
v několika zemích Blízkého východu (Irák, Libanon, Sýrie), 
na Novém Zélandu, v  Turecku a  ve Spojeném království. 

Zavedenou produkci sýra v místech mimo Kypr potvrzuje 
i účast a výsledky z prestižních soutěží a výstav. Produkty 
vyráběné mimo Kypr a nesoucí také název Halloumi/Hellim 
jsou navíc uváděny na trh v mnoha členských státech EU i ve 
třetích zemích.

Kypr se ve své žádosti odvolával na chov jedinečných 
plemen ovcí a koz používaných při produkci sýra, ale také 
na specifi cká krmiva, traviny a různé byliny, která zvířata 
zkrmují a která následně propůjčují výrobku jeho charakte-
ristické chuťové vlastnosti. Patří sem i různé endemické rost-
liny, jako je například tymián s vysokým obsahem terpenů 
přecházejících do mléka, které prý mají spojitost s aromatic-
kými vlastnostmi sýra.

Kypřané ve své žádosti jasně prokázali různé lidské fak-
tory a know-how související s výrobou sýra, která je prvně 
písemně zmiňována již v roce 1554. Znalosti o výrobě byly 
mezi farmáři předávány z generace na generaci, a to jak mezi 
kyperskými Řeky, tak kyperskými Turky. Za svůj charakteri-
stický tvar a schopnost neroztékat se za vysokých teplot při 
grilování vděčí výrobek tradičnímu výrobnímu postupu, který 
byl po staletí předáván. Důvod, že se sýr vyrábí i v dalších 
zemích, je vysvětlen skutečností, že Kypřané po staletí mig-
rovali do celého světa, a  mohli tudíž technologii výroby 
sýra přenášet a opakovat i  jinde, nicméně výroba produktu 
Halloumi je stále neoddělitelně a jedinečně spojena s kulinář-
skou kulturou samotného Kypru.

Dnes je nesporné, že Kypr je s  produkcí více než 
19 500 tun ročně zdaleka největším výrobcem a vývozcem 
tohoto sýra na světě, což představuje 24,4 kg na obyvatele 
ostrova. V tomto množství není ale zahrnuta další výroba 
sýra v severní části ostrova, který je v současnosti ovládán 
Tureckem.

Hospodářským subjektům vyrábějícím sýr ve vymezené 
zeměpisné oblasti poskytl Kypr desetileté přechodné období, 
ve kterém se musí vyrovnat s pravidly pro výrobu chráněného 
Halloumi, tedy postupně vypustit současnou praxi používání 
kravského mléka.

Proč je ochrana sýra Halloumi tolik důležitá? Podle 
množství dochovaných historických svědectví a  artefaktů 
byla výroba Halloumi na Kypru známa již v  nejstarších 
dobách starých Féničanů. V rukopisech popisujících historii 
Kypru datovaných rokem 1554, které jsou uloženy v muzeu 
Correr v Benátkách, se poprvé píše o sýru označovaném jako 
„calumi“, další významnou písemností je text psaný archi-
mandritou Kyprianem roku 1788.

Význam sýra Halloumi v životě obyvatel Kypru je zřejmý 
rovněž v umění, často se zmínka o sýru objevuje v poezii či 
literatuře. O  výrobě a  konzumaci sýra se dozvídáme také 
z dokumentace různých výstav, na kterých tyto sýry získávaly 
mnohá ocenění. A co je jistě zajímavé, je fakt, že se na Kypru 

objevuje souvislost se jménem produktu také v některých pří-
jmeních, například „Challoumas“, „Challouma“, „Challou-
makis“ nebo „Challoumis“.

Sýr Halloumi byl a jako běžná potravina zůstává sou-
částí jídelníčku každé kyperské domácnosti a významnou 
složkou kyperské stravy, ve které nachází uplatnění zejména 
v teplé kuchyni, protože se povětšinou griluje a používá jako 
barbecue nebo se i peče. Díky své struktuře si při zahřívání 
uchovává svůj tvar, a proto jej zdejší lidé často používají jako 
náhradu masa.

Sýr Halloumi je znám ve dvou variantách, buď jako čer-
stvý, nebo jako zrající sýr.

Čerstvý Halloumi se vyrábí ze sýřeniny získané srážením 
mléka pomocí syřidla. Tepelně se zpracovává a formuje do 
charakteristického tvaru asi 150–350 g vážícího pravoúh-
lého hranolku nebo malého bochánku. Sýr má měkkou až 
polotvrdou konzistenci a  poměrně elastické těsto, jeho 
povrch je lesklý a jakoby ušpiněné bílé barvy, těsto bílé až 
lehce žlutavé, soudržné a snadno krájitelné na plátky. Chuť je 
osobitá, výrazná po ovčím a kozím mléku a syrovátce, s vůní 
dobytka, sýr je pikantní a mírně slaný a často bývá aromati-
zovaný listy máty, která se do sýřeniny přidává při překládání 
sýrové hmoty. Obsah sušiny je okolo 50–55 %, tuk v sušině 
obvykle 45 % a obsah soli od 2 do 3 %.

Vyzrálý Halloumi se vyrábí podobně, ale po zformo-
vání těsta zůstávají syrečky naložené ve slané syrovátce, ve 
které dozrávají po dobu nejméně 40 dnů. Těsto zralého sýra 
je polotvrdé až skoro tvrdé s méně pružnou texturou. Sýr je 
díky zrání výraznější v chuti, může mít až mírně nahořklou 
pikantní a někdy i mírně ostrou chuť, což však není na závadu. 
Sušina sýra může být 60 i více procent a obsah tuku v sušině 
okolo 40 %. Zrající sýry bývají slanější a mohou obsahovat až 
okolo 5–6 % soli.

Jak už jsme si uvedli, k výrobě sýru Halloumi se používá 
ovčí nebo kozí mléko, případně jejich směs, popř. je možné 
přidat i mléko kravské, jehož podíl však musí být vždy menší 
než obsah ovčího, kozího či směsného ovčího a kozího mléka. 
Podmínkou pro přiznání ochrany sýra je i původ suroviny 
z vymezené zeměpisné oblasti Kypru ohraničené správními 
hranicemi oblastí Nikósie, Lemesos, Larnaky, Ammochostos, 
Pafos a Kyrenie. Mléko se navíc získává výlučně od místních 
plemen, u ovcí se jedná o tlustoocasé ovce a kyperské plemeno 
pocházející z ostrova Chios, v případě kříženců se mohou 
projevit vlastnosti zděděné po východofríském plemenu 
a plemenu Awassi, které byly na Kypr dovezeny v šedesá-
tých letech dvacátého století. V případě koz se jedná o místní 
plemena kozy macherské a pissourijské a kyperského ple-
mene damašské kozy, případně o jejich křížence.

Pokud se k výrobě používá kravské mléko, pochází od 
černobílých holštýnských krav dovezených anglickými kolo-
nizátory na Kypr počátkem minulého století, které se na 

ostrově dobře aklimatizovaly a  postupně přizpůsobily na 
kyperské povětrnostní podmínky.

Kvalitu mléčné suroviny pro výrobu Halloumi předur-
čují rovněž specifi cké přírodní faktory, zejména středomořské 
klima s typicky horkým a suchým létem a mírnou a deštivou 
zimou. Významnou úlohu hraje morfologie povrchu, neboť 
pohoří na ostrově vykazují vysoké srážky a  ovlivňují pro-
středí a vodní režim v níže položených oblastech ostrova díky 
nesčetným drobným vodním tokům a pramenům, které je 
zásobují vodou ještě po mnoho měsíců po skončení dešťů. 
Těmto specifickým podmínkám odpovídá také specifická 
flóra s nespočetným počtem rostlinných druhů (kolem 2000), 
z nichž mnohé jsou ryze endemické.

Vlastní výroba sýra probíhá osobitým způsobem prak-
tikovaným ve vymezené oblasti Kypru, pro který je cha-
rakteristické zpracování sýřeniny při vysoké teplotě, což 
ovlivňuje výslednou chuť sýra. Charakteristické je také časté 
překládání sýřeniny a její prokládání aromatickou kyperskou 
mátou (Mentha viridis). Halloumi je jediný překládaný sýr, 
protože překládání usnadňovalo jeho vkládání do nádoby se 
syrovátkou, ve které se sýr uchovával. Mezi jednotlivé vrstvy 
se při překládání sýra vkládají listy máty tak, aby zůstaly sou-
částí produktu a dodaly mu svoji charakteristickou vůni. 

Typickou vlastností sýra je skutečnost, že se sýrová 
hmota při vysokých teplotách používaných při grilování 
a pečení neroztéká, čehož je dosahováno tepelným zpraco-
váním sýřeniny v syrovátce při teplotě převyšující 90 °C po 
dobu nejméně 30 minut. Tento technologický krok před-
stavuje jedinečnou součást výrobního procesu a  přispívá 
k žádaným organoleptickým vlastnostem výrobku.

Chuť čerstvého i grilovaného sýra Halloumi je zcela oso-
bitá. Výrazná chuť použitého ovčího a kozího mléka, vůně 
dobytka, pikantnost a slanost a také příjemné aroma kyperské 
máty – to vše činí ze sýra nezaměnitelný produkt. Někteří 
vědci dokonce přisuzují tyto organoleptické vlastnosti mikro-
fl óře mléka, zejména pak přítomnosti mikroorganismu Lacto-
bacillus cypricasei, který byl jako nezákysová bakteriální kul-
tura izolován právě z tradičních kyperských sýrů.

Sýr Halloumi byl a  i  nadále zůstává neoddělitelnou 
součástí kyperské řemeslné, kulturní a  kulinářské tradice 
napříč generacemi, ať už kyperských Řeků či s nimi znesvá-
řených kyperských Turků. S ohledem na skutečnost, že krávy 
poskytují mnohonásobně více mléka než kozy a ovce, výroba 
Halloumi na jihu ostrova díky změněné surovině značně 
vzrostla a způsobila, že v poměrně krátké době zbohatli cho-
vatelé krav a producenti sýra z kravského mléka. Ti mohli 
navíc využít i nejnovější technologie zefektivňující a zinten-
zivňující prvovýrobu mléka. Oproti tomu chovatelé ovcí a koz 
stále vyráběli sýr a mléko tradičním extenzivním způsobem 
bez zásadnějších inovací, a tedy i s velmi omezenou produkcí. 
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S přiznanou ochranou autochtonního sýra se však toto nyní 
musí změnit a chovatelé dobytka, kteří se v minulosti stali 
poměrně silnou lobbistickou skupinou, a dokonce blokovali 
snahy Kyperské republiky o zápis sýra na seznam chráněných 
sýrů, mají na tuto změnu povolených deset let přechodného 
období, což se však počítá již od okamžiku podání kyperské 
žádosti o zápis (2014).

Nicméně už i v tomto přechodném období bude muset 
sýr obsahovat nejméně 51 % ovčího a/nebo kozího mléka, 
což bude od podzimu letošního roku dozorovými kyperskými 
orgány důsledně kontrolováno. V  turecké části ostrova si 
budou muset zase poradit se zlepšením zdravotního stavu 
chovaných ovcí a  koz a  s  potlačením zejména brucelózy 
v některých malochovech, ale také s dodržováním sanitárních 
a fytosanitárních opatření ve výrobě.

Od června 2024 pak bude muset být při výrobě sýra 
Halloumi/Hellim používáno již výhradně ovčí a/nebo kozí 
mléko. Chovatelé krav a výrobců sýrů z kravského mléka na 
řecké části ostrova tak proti udělené ochranné známce pro-
testují v obavách o svou budoucnost. Navíc se domnívají, že 
konkurence z „levného“ tureckého severu bude velká a že 
bude ovlivňovat i mezinárodní obchodování s tímto sýrem.

Paradoxně tedy dělá udělená evropská ochrana více 
radosti tureckým obyvatelům ostrova na severu, i když je čeká 
při zlepšování technologie a navyšování výroby mnohem více 
práce než farmářům z jižní, tedy unijní části Kypru.

V  každém případě je možné očekávat, že se jednou 
situace stabilizuje jak na severu, tak na jihu, a možná, že se 
přeci jenom jednou podaří opětovné sjednocení ostrova do 
jedné republiky. Sýr Halloumi/Hellim tedy zůstává zdejším 
národním klenotem a může být obrovskou příležitostí pro 
další rozvoj této středomořské země. Stejně tak, jak se napří-
klad pizza či mozzarella staly etnickými potravinami, které 
dnes zná a doslova obdivuje  celý svět, může podobný „osud“ 
čekat i na kyperský sýr Halloumi/Hellim. Popularita grilo-
vacích sýrů a  sýrů určených k  různým tepelným úpravám 
velmi intenzivně roste, což je dnes rozšířeno po celé Evropě 
a Českou republiku z toho nevyjímaje, ale stejně tak v Oceánii 
a severoamerickém kontinentu. A obliba „opékacích“ sýrů 
v arabských zemích nebo také například panýru v Indii je nej-
méně tak stará jako samotný sýr Halloumi.

Výhodou sýra je i to, že výtečně chutná i jako mladý, čer-
stvý sýr. Ten se skvěle snoubí například s melounem nebo 
pokapaný medem.

Nicméně kouzlo grilovaného Halloumi s  křupavou 
kůrkou a vůní máty je nenapodobitelné a pokrm bývá často 
chutnější než pečené maso. A když společně se sýrem ještě 
opečete batáty a fíky, vše zakapete olivovým olejem a jemně 
doladíte bylinkami, gurmánský zážitek nemá chybu. Pak stačí 
zavřít oči a budete si připadat jako staří Féničané ve Středo-
moří. Ale po skvělém jídle si nezapomeňte dopřát siestu, jak 
to mají rádi milovníci Halloumi z Kypru. �
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Země cedrů 
LADISLAV STEINHAUSER

Jsou jen dvě země, které mají vyobrazený strom na vlajce, 
Kanada a její javorový list jsou nejznámější, ale celý strom 

má na vlajce pouze Libanon. Mohutný, přisedlý s pořádnými 
větvemi, které musely na kmeni jistě dvoumetrového průmě-
ru vydržet i pořádné foukanice. Libanonský cedr roste pou-
ze v horách nad tisíc až do dvou tisíc metrů nad mořem. Na-
mítáte, kde by se v pásu země širokém jen padesát kilometrů 
táhnoucím se přes dvě stě kilometrů po pobřeží Středozem-
ního moře, v zemi velikosti Moravy, vzaly takové kopce? Pří-
roda zkrátka modelovala, a Libanonu se proto rozhodně ne 
nadarmo říká Švýcarsko Blízkého východu, vždyť pohoří Li-
banon má kopečky vyšší než Gerlachovský štít, od hladiny 
moře šplhá až do tří tisíc metrů. Ráno si zalyžovat, odpole-
dne zaplavat v moři, tak to píší v nabídkách cestovních kan-
celáří. Je to vytesáno i  v  jedné sumerské básni, někdy 4 až 
2 tisíce let před Kristem, ale píší ne o lyžování, ale o tom, že 
cedrové háje v Libanonu jsou označeny příbytkem bohů. Ne-

tuším kterých, vždyť Zeus se svým dvorem sídlil na Olympu, 
jak to tvrdí Řekové. Pravda, ti sice odněkud z východu v dru-
hém tisíciletí před Kristem na Peloponés dorazili, možná šli 
někde kolem, možná se libanonskými bohy jen nechali inspi-
rovat, jisté ale je, že sem později organizovali výpravy pro ce-
drové dřevo. A nebyli sami, už Féničané z něho stavěli lodě, 
domy a chrámy a Egypťané si cedrové dřevo natolik cenili, že 
z něj vyráběli pohřební sarkofágy. Tak se potom divme, že si 
Libanonci vymalovali cedr do znaku i na vlajku. 

Hlavním městem je Bejrút, kde žije celá čtvrtina oby-
vatel země a brzy to jistě budou miliony dva. Dlouhá léta 
byl označován jako „Paříž Blízkého východu“, Francouzi 
totiž Libanon spravovali od konce první světové války 
až do roku 1943 jako své mandatorní území. Jejich vliv je 
vidět nejen na architektuře, ale i mnoha módních salonech 
a třeba i v nabídce francouzského pečiva na ulicích. Zmiňuji-
-li bejrútskou módu, nesmím zapomenout na nejslavnější 
českou návrhářku Blanku Matragi, v jejíchž vypracovaných 
róbách se nosí nejedna perská princezna. Kde jinde může 
její „Blanka Haute Couture“ jinde být než právě v „pařížské“ 
čtvrti Hamra, Paris se jmenuje i hlavní třída vedoucí kolem 
moře. Jenže kdeže loňské sněhy jsou! Bejrút se v posledních 
letech zase propadl do politických a ekonomických zmatků 
a ve světovém tisku se o Bejrútu mluví nejčastěji v souvis-
losti s nějakým průšvihem, ten nejbližší byl výbuch lodi nalo-
žené ledkem ve  zdejším přístavu. Smetl zase část města. 
Co myslím tím zase? Tady probíhaly léta hlavní boje vleklé 
občanské války. Muslimskou západní od křesťanské východní 
části Bejrútu oddělovala Zelená linie, rozmlácená pro jistotu 
oběma stranami. Paradoxně jsem nad už se znovu probou-
zejícími troskami kroutil nevěřícně hlavou dva dny před 
útokem na newyorská dvojčata. Jizva se už dnes zacelila, ale 
město je stále dvojí. Zatímco v Dar el-Fatwa nebo Bourdž 
Abi Hajdar budete na ulicích míjet ženy zahalené v černých 
abájách a marně hledat stánek s pivem, v křesťanském Gei-
tawi si sotva uvědomíte, že jste na Blízkém východě. Dnešní 

Večerní pohled na Bejrút z Harissy

centrum metropole má být symbolem smíru mezi vírami, 
hned vedle křesťanských kostelů stojí mešity. Od počátku 
tohoto tisíciletí všem dominuje modrá kupole mešity Muha-
mmada al-Amína, kterou nechal vystavět tehdejší premiér 
Rafík Harírí. V roce 2008 na něj byl spáchán atentát, po něm 
vypukla „Cedrová revoluce“ a  ta vyhnala po třiceti letech 
Syřany z Libanonu. Omlouvám se, předbíhám.

Libanon byl ještě před sto lety křesťanskou bašou, nyní 
tvoří nadpoloviční většinu muslimové. Francouzi v  roce 
1926 prosadili ústavu, která zaručuje rozdělení nejvyšších 
funkcí: Libanonský prezident musí být maronitský křesťan, 
premiér sunnitský muslim a  předseda parlamentu šíitský 
muslim. V zemi ofi ciálně působí na osmnáct náboženských 
komunit, které spolu umí žít, ale je mezi nimi bohužel také 
řada extremistů, kteří rádi roztáčí nebezpečný tanec. V roce 
1975 přerostly běžné drobné konfl ikty mezi křesťany a Pales-
tinci v patnáct let trvající občanskou válku. Rozbuškou byl 
útok na autobus plný Palestinců, o rok později se do války 
přidala Sýrie, která z počátku bojovala po boku křesťanských 
falangistů, ale pak pochopila, kde je její místo v arabském 
světě, a v Libanonu se na již zmíněných třicet let její armáda 
usadila. Jih Libanonu ovládala Organizace pro osvobození 
Palestiny (OOP) a vedené její politickou frakcí Fatah pod-
nikaly výpady do sousedního židovského státu tak dlouho, 
až Izrael v roce 1978 vstoupil do války a jeho jednotky obsa-
dily část jiholibanonského území. Na to vše se nemohl dívat 
mocný šíitský Írán a na libanonskou scénu vstoupil Hizballáh. 
Sud střelného prachu se naplnil a s radostí se na něm roz-
tančili náboženští fanatici hned několika stran. Doma jsou 
tady přece všichni – šíité, sunnité, drúzové, melkité, maronité 
a řada dalších náboženských menšin. A hlavně nezapomí-
nejme na Palestince v utečeneckých táborech (přesněji dnes 
už chudinských čtvrtí na okrajích měst), kteří přišli z Izraele, 
ale které Libanonci ani po několikáté generaci mezi sebe 
nepouští. Trpí je jako cizince stejně jako Syřany, kteří sem 
utekli ve válce zažehnuté před deseti lety. Poměr už tak neho-
mogenních Libanonců vůči utečencům ze sousedních zemí je 
dnes dva ku jedné, a že bouchnula zatím „jen“ loď s ledkem, 
je vlastně zázrak.

Pojďme raději na víno.
Samozřejmě do sklepa, ale ne ledajakého. Z Bejrútu je 

to k němu tak daleko jak z Brna do Mikulova, ale má to háček, 
je třeba se vyštrachat kudrlinkami zatáček přes hřeben Liba-
nonu. I když u Bejrútu tak vysoké hřebeny přece jenom nejsou, 
pohled dolů na město je úchvatný. Střed města je vystrčený 
jako pupek bohatého kupce do moře a za ním je schovaný 
přístav. Už jen se přehoupnout přes hřeben a klesáme do 
údolí Bikáa, do nejsevernější části Velké příkopové propad-
liny, která dávné pohoří rozloupla na Libanon a Antilibanon. 
Mezi nimi dnes leží ve výšce asi tisíc metrů nad mořem nej-
úrodnější libanonská oblast, která byla obilnicí už pro 
Římany. Míříme tam, kam většina turistů, do vinařství Ksara, 
které je s  tři sta padesáti hektary vinic zdaleka největším 
v Libanonu, k tomu nejstarším a se sklepy vykopanými před 
dvěma tisíci lety. Víno se zde ale tak dlouho nevyrábí, začali 
s ním jezuitští mniši až roku 1857 a dávné rozsáhlé skle-
pení sloužící jako úkryty dnes využívají jako unikátní vinné 
archivy. Po příjemné procházce ještě příjemnější posezení, 
zdejší vína jsou suchá, lahodná, plná, tělnatá, ale překvapivě 
nepříliš těžká. Původní vinice byly vysázeny francouzskými 
odrůdami Cincaust a Carignan, následně Grenache, Syrah 
a Cabernet Sauvignon, takže zde vládnou vína červená. Těžko 
se odsud odchází, na grilu voní jehněčí a obsluha s úsměvem 
stále dolévá. Najíme se ale jinde.

V Libanonu je vynikající jídlo. Zdejší kuchyně typické 
pro jednotlivé národy jsou esencí toho nejlepšího, co si kdo 

z bývalých domovů přivezl. A když k tomu přidáte výborné 
suroviny, perfektní koření a přípravu na míru, jen jak mrk-
nete na kuchaře okem – škoda mluvit. Všude je nabízen 
skopový nebo telecí gyros, kterému tady říkají šawerma a je 
zabalený v  placce pitového chleba, lahůdkou je hummus 
připravený z římského hrachu – cizrny, jemně vypracovaný 
a perfektně dochucený, yaprak sarma, což jsou vinné listy 
s rýží a mletým masem anebo masové koláčky nebo půlmě-
síčkové šátečky sambousek anebo masové kuličky kibbeh, 
které Libanonci považují za své národní jídlo. A co sendvič? 
Obyčejný sendvič na dovolené? Ochutnejte sendvič labneh, 
který je sbalený z libanonského chleba s jogurtovým sýrem, 
olivami, rajčaty a řadou dalších ingrediencí. Ve vesnici Kfar 
Qatra vyrobili tento sendvič dlouhý 730 metrů, a drží tak svě-
tový rekord, zapsaný v Guinnessově knize rekordů. Nakrájeli 
ho tenkrát nakonec na 14 260 pěticentimetrových kousků, 
jen prý na ochutnání, na jídlo je to málo, osobně doporučuji 
dvaceticentimetrový.

Sklepy vinařství Ksara

 Bez hummusu u snídaně ani rána
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Libanonská kuchyně

Masové závitky Yaprak sarma

Starobylý Baabek

Přístav v Byblos

Zamotaní do vůní ulice nejsme schopni se posadit 
do restaurace, kde se teprve projeví tolikrát zmíněný fran-
couzský vliv, navíc obohacený nápaditostí mixu blízko-
východní kuchyně. Libanonci byli vždy vynikající obchodníci, 
nakonec tudy přece vedly staré obchodní cesty do Evropy 
z Indie i Číny. Dodnes jim zůstal vytříbený vkus pro chutě 
a vůně Orientu, bez koření ani rána, příjemně voňavá, ale 
nepálivá jídla, jen si vybrat, a jak říká můj kamarád: „Liba-
nonem je třeba se projíst.“ A rozhodně nezapomeňte na cukro-
vinky, když ne u perského, tak u arabského cukráře. Sedněte 
na koberec a dejte si ke sladkému ještě sladší výbornou arab-
skou kávu.

Údolí Bikáa se nedávno mezinárodně „proslavilo“ 
několika únosy turistů a obchodem s drogami, vládne zde 
Hizballáh, a nikdo o tom nemůže být na pochybách, z bill-
boardů na vás kynou či ukazují prstem íránští ajatolláhové, 
od hlavní silnice se nedají přehlédnout uprchlické tábory, 
na krajnicích žebrající děti. Nikdo nezastavuje, do Baal-
beku ještě hodina jízdy a věřte, že jeho návštěva stojí za to. 
Můžete si vybrat pořadí: Venušin, Bakchův či Jupiterův 
chrám. Seskládal jsem je v pořadí velikosti. Bohyně smy-
slnosti a lásky Venuše má chrám malý, zato oválný. Bohovi 
vína, opilství a plodnosti Bakchovi se podařilo svůj chrám 
zachovat nejlépe, je opravdovou perlou. A  Jupiter, coby 
vládce nebes a  hromů, musel všem ukázat svoji velikost 
nejen svojí planetou v zemské soustavě, ale i obřím chrámem. 
Problémem je, že nemá vládu nad zemí, natož nad země-
třesením, a tak mu z původních 54 dvaadvacetimetrových 
sloupů zůstalo stát jen osm. Přesto vás čeká šok: Podstavec 

chrámu je vyskládán z obřích kamenných bloků a ten nej-
větší, který se už jen nepodařilo usadit na určené místo, má 
hmotnost 1100 tun (rozměry 21,5 × 4 × 4,5 m). Je zatím nej-
větším kamenným blokem, který opracovaly a z nedalekého 
lomu přesunuly lidské ruce. A víte, co je úžasné? Všude se 
můžete projít, na vše si sáhnout, kdepak athénská Akropolis 
se systémy nahánějících uliček, ve kterých si turistické sku-
piny šlapou na paty.

Do Byblosu je to z Bejrútu zase jenom kousíček, nece-
lých třicet kilometrů po pobřeží. Patří mezi největší turistické 
atrakce Libanonu. Byl osídlen již pět tisíc let před Kristem, 
ale zhlédnout je možné zbytky města starého „jen“ pět tisíc 
let, včetně našich dvou tisíciletí. Všichni domácí vás budou 
přesvědčovat, že právě zde dal egyptský bůh Thovt lidem 
písmo, jenže žádný důkaz o tom neexistuje. Pod vládou Féni-
čanů bylo město významným centrem Středomoří, stejně tak 
pod Asyřany, Egypťany, Řeky, Peršany, Římany, Araby, Kři-
žáky, pak znovu Araby. Všichni se v Byblosu nějak podepsali 
a vyznat se ve změti památek chce znalosti či kovaného prů-
vodce.

Na cestě zpět pozdě odpoledne parkujeme kousek od 
Bejrútu, vede odsud lanovka ke kostelu Panny Marie Liba-
nonské, pravda, dá se tam vyjet i autem. Je poutním místem 
a nejen při západu slunce je vyhledávané svým výhledem na 
město. Za návštěvu stojí největší maronitský chrám (maro-
nité jsou libanonští křesťané, na světě jich žije 3,5 milionu) 
a stejně tak o pár metrů výš moderní nový, vedle kterého je 

Obeliskový chrám v Byblos

Pohled do údolí Bikáa

točité schodiště, které vás vyvede až na vyhlídku přímo pod 
sochou Panny Marie. Jistě jako každý druhý turista utrou-
síte, že se Libanonci nechali inspirovat v Riu de Janeiro. Proč 
ne? Toto místo se jmenuje Harissa-Daraoun. To víte, že jsem 
si myslel, že odsud pochází stejnojmenné pálivé pastovité 
koření, ale omyl. Místní obchodníci nad kořením zavařeným 
ve skleničkách kývají hlavou, že mají to pravé místní z Harissy, 
ale to je vše. Koření Harissa je oblíbené v celém arabském 
světě, samozřejmě i na Blízkém východě, ale svoje světlo světa 
uviděla pasta z chilli papriček, česneku, soli, koriandru, řím-
ského kmínu a olivového oleje v Maghrebu – v některé z dneš-
ních zemí severozápadní Afriky, a o dnešní už světoznámý 
název Harissa se vehementně hlásí Tunisané. S libanonskou 
Harissou má koření jinou vazbu. Arabové je poeticky nazý-
vají „místem, kde zapadá slunce“ a to zde nad Bejrútem roz-
hodně sedí. Velkou výhodou místa je, že Harissa je katolická 
vesnice, takže se vůbec neostýchejte a řekněte si o sedmičku 
červeného, které se s červánky skvěle snoubí, a o růžovém 
jehněčím masíčku na rožni ani nemluvě. Jestli se vám sem 
ale navečer z města nechce, vynikající místo s promenádou je 
na pobřeží ve čtvrti Raouché s úchvatnou vyhlídkou na záliv 
s Holubími skalami, jen s drobným detailem. Nechoďte příliš 
blízko srázu nad mořem, ne, není to tak nebezpečné, ale zka-
zíte si dojem. Stěna se topí v odpadcích. Je to jedna z bolestí 
arabského obyvatelstva, odhodí cokoli, kamkoli. Nelekejte se 
tohoto zvyku, nekruťte nad tím ani hlavou, tohle nezměníme. 

Ráno vyjíždíme z Bejrútu na jih, pravda, místní křes-
ťané nám tuto cestu nedoporučují. Jakmile opustíme cen-
trum, duch města se rázem změní. Jih je Blízkým východem. 
Místo salonů Versace a Gucci visí prádlo z oken, dole se tísní 
maličké obchůdky a  místní lidé si zkoumavě prohlížející 
každého, natož bílého cizince. Je nutné se prokousat přes 
bejrútské předměstí obsazené palestinskými uprchlickými 
tábory. Už zde sice nestojí stany, ale domy bez ladu a skladu, 
nahuštěné tak, aby se o sebe navzájem opíraly. Kam se podí-
váte, visí plakáty Jásira Arafata a palestinské vlajky. To je 
Sabra a Šatíla, pro pamětníky místa masakrů palestinských 
utečenců provedené křesťanskými falangisty před zavřenýma 
očima izraelských vojáků.

Konečně se objevuje město Sidón. Je fajn nabrat atmo-
sféru jeho starého súku, přivonět si ke kuželům koření, sáh-
nout si na jemnost šátků, omrknout pár suvenýrů a  hurá 
k přístavu. Jeho dominantou je křižácký hrad vystavěný na 
skále v moři. A jestli je právě čas oběda, doporučuji si zde dát 
rybu. Kde jinde? Sidón přece znamená v arabštině rybolov. 
V průvodcích se píše, že Sidón je spolu s Týrem a Byblosem 

jedno z nejdéle osídlených měst na světě a sype jeden detail za 
druhým. Víte, co si odsud pamatuji? Že ta ryba byla opravdu 
vynikající. Poslední město na jihu Libanonu je Týr, Týros 
nebo Súr, ale to jsou jen základní názvy, je jich mnohem více. 
Nedivme se, Týr je starý jako Byblos, tedy pět tisíc let, a ve 
starověku byl obchodním pupkem celého tehdejšího světa, 
navíc městem, které bylo nedobytné. Vedle vlastního města 
nechal král vybudovat i pevnost na mořské skále. Když v roce 
332 př. n. l. dorazil k městu Alexandr Veliký, všechna města 
v okolí se vzdala, jen Týr vzdoroval. Alexandr nechal k pev-
nosti v moři vysypat násep. (Bezmála tři sta let později tuto 
strategii použili i Římané při dobývání Masady.) Po sedmi 
měsících byl trest pro obyvatele města více než krutý, na 
30 tisíc mužů bylo pobito v bojích, poslední dva tisíce ukřižo-
váno na pobřeží a ženy a děti odvlečeny do otroctví. Týr musel 
povstat doslova z popela a byl prvním libanonským městem, 
které přijalo křesťanství, jenže v roce 634 je dobyli Arabové, 
pak byl 167 let důležitým opěrným bodem křižáků a nakonec 
až do pádu Osmanské říše město ovládali muslimové. Na 
hranice s Izraelem je to už jen dvacet kilometrů a mimo město 
není bezpečně. Otáčíme volantem. Oblast je ovládaná šíit-
ským Hizballáhem a jejich vzkazy na jih už nejsou jen zdvi-
žené pěsti, ale namířený kalašnikov. Škoda, kousek odsud je 
vesnice, kde Ježíš proměnil vodu ve víno, což my křesťané 
umíme patřičně ocenit a muslimové nad tím znechuceně krčí 
nos. 

Au revoir Liban! �
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Atlanta – toulky 
velkoměstem

Ing. JAROSLAV VALENTA,
Katedra chovu hospodářských zvířat,

FAPPZ, ČZU v Praze 

V  tomto článku bych vám rád představil jedno z význam-
ných amerických velkoměst, které zajisté nepatří mezi 

běžné turistické cíle. I když nemalý počet cestujících do USA 
právě přes Atlantu přichází, neboť se zde nachází jedno z nej-
významnějších dopravních uzlů Severní Ameriky. Velkoměs-
to je nejen známé každoročními kongresy, konferencemi, 
veletrhy a jinými událostmi, které se konají v jednom z nej-
větších kongresových center ve Spojených státech, ale je také 
sídlem řady významných společností. V roce 1996 se zde ko-
naly letní olympijské hry se čtyřmi zlatými medailemi pro 
Českou republiku. 

První seznámení

Nejtypičtější první seznámení s Atlantou probíhá přes 
mezinárodní letiště Hartsfi eld-Jackson. Je to dáno tím, že 
se atlantské letiště řadí k nejvýznamnějším v USA a zároveň 
bylo nejrušnějším letištěm světa, tedy v období před pan-
demií. Přílet do Atlanty bývá famózní, protože při pohledu 
z  okénka letadla se vám naskytne pohled na velkoměsto 
s velmi rozlehlou obydlenou oblastí, které dominují vysoké 
a typické budovy v centru Atlanty. Jelikož se město nachází 

Pohled na hlavní dominanty downtownu Atlanty z olympijského parku

Pamětní deska při vstupu do olympijského parku vybudova-
ného k příležitosti LOH v roce 1996 také připomíná 100leté 
výročí od prvních letních olympijských her v moderní éře z roku 
1896 konané v řeckých Aténách (Centennial Olympic Park, 
Atlanta)

�  kompletní mikrobiologické, chemické, 

senzorické vyšetření potravin a surovin dle 

požadavků novelizovaného zákona o potravinách 

�  stanovení cizorodých látek v potravinách

�  kompletní analýzu nutričních hodnot potravin

�  laboratorní kontrolu HACCP a hygieny provozu 

v potravinářské výrobě

�  posuzování zdravotní nezávadnosti potravin 

za účelem

exportu a importu

�  kompletní vyšetření pitné a odpadní vody 

dle platné legislativy 

�  poradenskou a konzultační činnost 

v oblasti platné legislativy, 

ve značení potravinářských výrobků

SVOZNÉ LINKY VZORKŮ – ODBĚRY VZORKŮ – SLEVY

RYCHLÉ VYŘÍZENÍ ZAKÁZEK – NEPŘETRŽITÝ PROVOZ

Státní veterinární ústav Olomouc
Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, Jakoubka ze Stříbra 1, 779 00 Olomouc

Tel.: 585 225 641, fax: 585 222 394, e-mail: svuolomouc@svuol.cz

www.svuolomouc.cz

ODDĚLENÍ HYGIENY POTRAVIN 
A CHEMIE PROVÁDÍ
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v rovinaté krajině, snadno si všimnete dominujících mrako-
drapů na poměrně velkou dálku. Atlanta v podstatě neleží na 
významné turistické trase při oblíbených cestách po USA, 
ale právě význam letiště pro mezinárodní dopravu sem velké 
množství turistů zavede, i když jen jako přestupní stanice. 
Pro jiné se ale Atlanta může stát cílem pracovní cesty právě 
s ohledem na významné kongresové centrum (Georgia World 
Congress Center, GWCC) a obrovský počet událostí, které se 
každoročně v Atlantě konají. Kongresové centrum se nachází 
v samotném srdci Atlanty, tedy přímo v downtownu, a spo-
jení s letištěm je velmi jednoduché a bezproblémové. Stejně 
snadné a pohodlné je i spojení terminálů letiště s centrem 
půjčoven aut různých známých společností. První dojem 
z Atlanty byl u mě velmi předvídatelný. Město na mě zapů-

sobilo svou typickou americkou velkolepostí s charakteris-
tickým downtownem, moderními mrakodrapy a pulzujícím 
dopravním životem. 

Ve víru velkoměsta

Atlanta je největším a zároveň hlavním městem, kul-
turním a významným hospodářským centrem broskvového 
státu, jak se Georgii přezdívá. Georgie patří do oblasti jiho-
východu USA s typickým vlhkým subtropickým podnebím, 
které se v  Atlantě projevuje bohatými srážkami po celý 
rok, léta jsou zde vlhká a horká, zimy chladné s občasnými 
sněhovými bouřemi. Pokud se do Atlanty vydáte, pravdě-
podobně to nejdůležitější, co lze v Atlantě navštívit, se ode-
hrává přímo v  centru. Po několika málo minutách pěšky 
z  kongresového centra se ocitnete přímo v  olympijském 
parku downtownu Atlanty s  pohledem na všechny pod-
statné dominanty kolem sebe. Centennial Olympic Park je 
nejvýznamnějším trvalým odkazem na letní olympijské hry 
v roce 1996 a v centru města zaujímá do té doby nevyužitou 
oblast, která je pozitivně vnímána jak turisty, tak místními. 

A statue of Pierre de Coubertin – socha 2. předsedy Mezinárod-
ního olympijského výboru (1896–1925) Pierre de Coubertina, 
známého jako zakladatele moderních olympijských her (Cen-
tennial Olympic Park, Atlanta)

Olympijské kruhy na památku letních olympijských her v roce 
1996 jsou k vidění při jihovýchodním vstupu do olympijského 
parku (Centennial Olympic Park, Atlanta)

U západního okraje parku se nachází Síň slávy univerzitního 
fotbalu (College Football Hall of Fame) a odkaz na nápoj Coca 
Coly je v centru Atlanty všudypřítomný, a to v různých podo-
bách

Do samotného parku si tak hledají cestu lidé, kteří se ale-
spoň na chvilku chtějí oprostit od betonové džungle, užít 
si klid nebo naopak setkání. V okolí parku se ale nachází 
mnoho turistických atrakcí, moderních hotelů a restaurací. 
Příkladem je velké akvárium (Georgia Aquarium), dále 
muzeum Coca Coly (World of Coca-Cola), Síň slávy uni-
verzitního fotbalu (College Football Hall of Fame) a také 
Národní centrum pro občanská a  lidská práva (National 
Center for Civil and Human Rights). 

Muzeum Coca Coly se v tomto městě nenachází pouhou 
náhodou, neboť právě celá společnost The Coca-Cola Com-
pany má sídlo v Atlantě. Společnost patří mezi největší v USA 
a její historie sahá až na konec 19. století. Přímo naproti kon-
gresovým pavilonům a několik málo minut od olympijského 
parku v centru Atlanty také sídlí nejsledovanější americká 
televizní stanice CNN (Cable News Network). Když jsme 
u  představování těchto významných společností vztahu-
jících se k tomuto americkému velkoměstu, nelze opome-
nout leteckou společnost Delta Air Lines, jejíž velmi zajímavé 

Tato moje drobná osobní revolta vůči doporučením mi velmi 
rychle ukázala, jaké důsledky může mít mé naivní chování. 
I když se centrum Atlanty v okolí olympijského parku jeví 
jako velmi bezproblémové, rychle jsem pocítil cosi zvlášt-
ního. Centrum (city, downtown) většiny klasických ame-
rických měst se skládá z budov fi rem, společností, institucí 
a jiných, kde lidé v podstatě pouze pracují. Takže ulice v pra-
covní době zejí spíše prázdnotou a po pracovní době, a tedy 
směrem k večerním hodinám dokonce „úplnou“ prázdnotou. 
Občas potkáváte zbloudilé turisty, zejména přes den, ale i ti 
většinou využijí třeba jen na pouhý kilometr taxi služby nebo 
Uberu. Tedy zcela jiná situace, než kterou známe z evrop-
ských velkoměst nebo i New Yorku, který je hodně speci-
fi cký v tomto ohledu. Nakonec se pro mě dvacetiminutová 

procházka středem Atlanty stala zkušeností, díky níž jsem 
vystřízlivěl ze své naivity. Cestou jsem potkal mnoho samot-
ných a minimálně velmi pochybných individuí a existencí. 
Řada těchto osob na mě něco pokřikovala, nabízela nebo mě 
zcela nápadně sledovala, nakonec jsem se jedné velmi zvláštní 
osobě rychle vymanil včasným úprkem za bránu hotelového 
areálu. Když jsem o tomto svém počinu řekl svým americkým 
kolegům, nejprve mi taktním způsobem naznačili, ať již 
příště své štěstí nepokouším a že jsem měl v podstatě kliku. 
Jelikož chápali mou touhu poznávat nepoznané, příští toulky 
městem jsme zorganizovali ve větší skupině. Tím jsme většinu 
„otravů“ odradili, ale jisté okamžiky nedůvěry v bezpečnost 
ulic Atlanty stejně v některých momentech přetrvaly. Večerní 
procházky města jsou kvůli poměrně na USA vysoké krimina-
litě nedoporučené. Takže pro cestu z hotelu do restaurace na 
večeři jsme vždy využili zde velmi oblíbený a perfektně fungu-
jící Uber. Po setmění v ulicích nejen downtownu, ale i jiných 
čtvrtí člověk z bezpečí auta vnímal pestrost velmi zvláštních 
jednotlivců a skupinek, se kterými by se potkávat na ulici 
rozhodně nechtěl, stejně jako téměř na každém rohu rozbli-
kaná policejní auta. Je to velmi zvláštní dojem z tohoto města, 

Velkolepost vnitřku budovy CNN zrcadlí svůj význam, nalez-
neme zde mimo sídlo společnosti různé turistické atrakce, 
kterými jsou např. organizované prohlídky studií CNN, velký 
obchod se suvenýry, poštu, fastfoody aj. 

Centennial Olympic Park je místem setkávání a volnočasových 
aktivit v centru Atlanty, nad bezpečností a ničím nerušeném 
trávení času návštěvníků parku však nepřetržitě dohlíží policie 
a správci

muzeum a sídlo najdete při mezinárodním letišti Hartsfi eld-
-Jackson. 

Já jsem osobně Atlantu navštívil v  době konání jed-
noho významného veletrhu a měl jsem možnost atmosféru 
tohoto města vstřebávat téměř celý týden. Pokud opomenu 
oblasti Atlanty mimo downtown, tak se zde samozřejmě 
střídají různě sociálně strukturované lokality, tzv. neighbor-
hoods (čtvrti) a suburbs (předměstí). Na jedné straně projíž-
díte čtvrtí klidných ulic a bohatých obydlí (např. Buckhead 
Village, Piedmont Heights), velmi bezpečných lokalit (Peach-
tree Heights East), na straně druhé se nacházíte v místech, 
kde se vám ani moc nechce vystupovat z auta (např. Grove 
Park, Mechanicsville, Vine City). A tak, jak už to v USA chodí, 
když uvažujete nad městem, nepřemýšlíte jen nad lokalitou 
hezkou nebo méně upravenou, klidnou nebo rušnou, bohatou 
nebo prostou, turisticky atraktivní či nudnou, ale zde vždy 
musíte vzít v úvahu oblasti více nebo méně bezpečné. Jednou 
z důležitých aspektů je však skutečnost, že v Atlantě domi-
nuje afroamerická populace, a to více než z 50 %. Tak vysoké 
zastoupení Afroameričanů kopíruje určité pravidlo jižan-
ských států, i když v Georgii jako takové, tedy bez ohledu na 
Atlantu, je toto procento poněkud nižší. Downtown Atlanty je 
také velmi rozporuplným místem. Jak již bylo uvedeno výše, 
sídlí zde řada významných institucí, drahých hotelů, fi rem 
a kancelářských budov, jsou zde parky a výborné restaurace, 
v ulicích mezi věžáky jsou stromy, a centrum proto působí 
velmi „zeleně“, a tak by se tedy mohlo zdát, že procházky 
samotným srdcem města jsou bezpečné, navíc když potkáváte 
řadu businessmanů v olympijském parku, v bezprostředním 
okolí hotelů a kongresového centra. Takový dojem se sku-
tečné realitě bohužel podobá jen do určité míry. Po ubytování 
v poměrně známém hotelu v centru Atlanty jsem byl poučen, 
abych se ve volném čase pohyboval jen v areálu hotelu, který 
byl proti okolí zabezpečen nemalým způsobem, při cestě do 
kongresového centra využíval jen hotelový shuttle (transfer) 
a případné toulky downtownem nechal spíše na organizo-
vanou procházku ve větší skupině pouze za denního světla. 
Trochu jsem znejistil a celé jsem to nakonec připisoval spíše 
americké povaze některé věci „přehánět“ a také upřednost-
ňovat pohodlí auta nad obyčejnou chůzí. Centrum města je 
moderní, relativně čisté a upravené, olympijský park po cestě 
ke kongresovému centru velmi přívětivý a vzdálenost pěšky 
sotva dvacet minut. Tak jsem se rozhodl první den po pro-
gramu veletrhu cestu na hotel absolvovat v odpoledních hodi-
nách pěšky, protože z toho věčného sezení v autě jsem chtěl 
trochu pohyb a čerstvý vzduch, cítit se tedy více „svobodně“. 
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Hamburgerů by se mohlo zdát, že není nikdy dost, ovšem 
ochutnal jsem jich jen pár, pokaždé vyfotil a  téměř vždy si 
pochutnal

Ukázka hamburgeru a tzv. curly fries, tedy hranolek ve tvaru 
kroužků či kudrlinek, které jsou klasickou součástí nabídky 
fastfoodu Hooters

Interiér fastfoodu Buffalo Wild Wings, tak jak to bývá zvykem 
v obdobných provozovnách, nabízí mnoho obrazovek ke sledo-
vání v USA velmi oblíbených sportovních přenosů

který jsem si nesmazatelně vtiskl do své paměti. Z našich luhů 
a hájů nejsme moc zvyklí řešit, že by někde nebylo bezpečno. 
O USA se ví, že jsou zde místa, která moc bezpečná nejsou, 
ale downtown Atlanty mě osobně v tomto překvapil, a proto 
si u nás musíme vážit nejen svobody, kterou zde máme, ale 
také pocitu bezpečí, kterému se nám dopřává. Pocit bezpečí 
je také velmi cenný aspekt kvality našich životů a  buďme 
vděční za to, že se můžeme v klidu procházet městem, nechat 
si děti hrát na hřištích a podobně. Dle osobních zkušeností 
z různých míst USA jsou tyto možnosti často zcela nemysli-
telné. Samozřejmě se nejedná o převratné informace, o kte-
rých by se doposud nevědělo, jen osobní reálná zkušenost je 
vždy více hlubší než jen pouhá informovanost. Jedná se tedy 
pouze o mou osobní zkušenost a názor. Rozhodně bych nerad 
odrazoval případné návštěvníky Atlanty, naopak, město je 
velmi zajímavé a hodně americké s řadou restaurací splňující 
kritéria poctivé klasické americké a jižanské gastronomie. 
Potřeba si je však vzpomenout na určitá bezpečnostní opat-
ření a řídit se doporučeními místních.

Atlantou vybranými fastfoodovými klasikami 

Atlanta jako každé jiné americké velkoměsto nabízí 
velké spektrum klasických fastfoodových řetězců, kdy ale-
spoň řada z  nich stojí za návštěvu pro svou kvalitu, spe-
cifickou atmosféru a  severoamerickou autentičnost. Já 
osobně většinou řetězce rychlého občerstvení nepreferuji, 
ne že bych nevyzkoušel klasické zástupce u nás nebo kde-
koliv jinde v Evropě, často pro zajímavost a porovnání, ale 
zde v USA, které jsou kolébkou většiny z nich, to často bývá 
trochu jiný zážitek. Problematika, historie a pestrost fastfo-
odového stravování by se dala rozebrat do několika samo-
statných článků, a proto se zde omezím pouze na některé 
vybrané příklady řetězců. Samozřejmě mezi velmi oblí-
bené a vyhledávané pokrmy v USA patří pizza, hamburgery, 
steaky, hranolky, sladké koblihy, kuřecí křidýlka, asijské 
a mexické speciality (např. taco), káva, zmrzliny a mnohé 
další. Pravdou je, že se zde setkáme s řetězci nízké cenové 
kategorie s  nepříliš oslnivou kvalitou pokrmů, na druhé 
straně si lze vybrat i z pokrmů vysoké kvality ve vyšší cenové 
hladině, pestrost nabídky je opravdu bohatá. Pokud už 
v USA člověk je, většinou si návštěvu nějakého ikonického 
fastfoodu neodpustí, neboť právě fastfoodové stravování 
je zkrátka určitým gastronomickým symbolem této země. 

Jedním z takových vyhledávaných pokrmů jsou např. ham-
burger nebo pizza. V obou případech jsem prakticky vždy 
nevolil špatně s výběrem restaurace nebo rychlého občer-
stvení. Často jsem však chtěl pouze ochutnat a  udělat si 
názor na konkrétní řetězec, a potvrdit si tak nebo vyvrátit 
všeobecný názor a postoj v rámci míry oblíbenosti daného 
fastfoodu. Přeci jen americká restaurační zařízení, fastfoody 
a  jiné stravovací služby jsou známé pro svou jedinečnou 
atmosféru, vysoký standard služeb a chování obsluhy vůči 
zákazníkům. Možná jsem měl jen štěstí, ale člověk se vždy 
cítil, že vše je orientováno na zákazníka, který je jako host 
pánem a zkrátka je potřeba mu vyhovět, jak jen to lze. 

Trochu jiný fastfood

Velmi překvapující atmosféru, prostředí interiéru 
a velmi silný zájem o zákazníka lze pocítit v řetězcích Hoo-
ters. Ačkoliv se vznik Hooters datuje do roku 1983 v Clear-
wateru na Floridě, sídlem společnosti je právě Atlanta. 
Řetězec je silně orientovaný na zákazníky mužského pohlaví 

Fastfood Buffalo Wild Wings servíruje mnoho pokrmů z masa, 
já však zůstal u klasického hamburgeru

Interiéry provozoven pizza fastfoodové značky Mellow 
Mushroom jsou vždy velmi kreativní, barvité a mnohdy na můj 
vkus až kýčovité

Na nejlepší pizzu, kterou jsem měl možnost po dlouhých letech 
ochutnat, jsem narazil ve fastfoodu Mellow Mushroom

Fastfood Dunkin‘ se svou klasickou nabídkou koblih s polevou 
je jednou z variant snídaňové volby. Jedna donutka však k více 
než dostatečnému zvýšení hladiny cukru v krvi stačila, a tak 
jsem se musel o zbytek rozdělit

nabízející možnost sledování několika sportovních událostí 
současně na velkoplošných televizorech. Charakteristickou 
atmosféru a  image společnosti dotvářejí tzv. „Hooters 
Girls“, plážově oděné pohledné mladé ženy v typické uni-
formě (oranžové šortky a bílé tílko), která zvýrazňuje jejich 
sex appeal, a přitom působí jak decentním, tak nevulgárním 
způsobem. Často velmi živá a sportovní atmosféra spolu 
s charakteristickými pokrmy a pivem roznášenými pohled-
nými ženami vytváří jedinečnou atmosféru tohoto řetězce 
s logem sovy. Mezi hlavní nabízené pokrmy zde patří kuřecí 
křidýlka na různý způsob, pikantní omáčky, hamburgery, 
steaky, BBQ žebírka, mořské plody aj. Řetězec je rozší-
řený nejen po USA, ale i v řadě jiných zemích včetně České 
republiky. 

Kam na pizzu?

Pokud se ocitnete v  Georgii, jistě stojí za návštěvu 
řetězec pizzerií Mellow Mushroom, který byl založen v roce 
1974 v Atlantě a v současnosti se jako franšíza vyskytuje 

napříč celými Spojenými státy. Základem tohoto fastfoodu 
je silná orientace na pizzu a často velký výběr různých piv. 
Zajímavostí je však výstřední interiér jednotlivých pro-
vozoven, které jsou velmi pestrobarevné a do určité míry 
vyjadřují až uměleckou kreativitu každého z  provozova-
telů.

Dunkin‘ Donuts 

Ikonický fastfoodový americký mezinárodní řetězec 
Dunkin‘ zaměřující se na sladké koblihy (donutky) a kávu byl 
založen v roce 1950 ve městě Quincy ve státě Massachusetts. 
Produkty tohoto řetězce jsou spíše za nižší ceny v porovnání 
s konkurencí. 
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Jednou z cest, jak se odlišit od konkurence, která také nabízí 
hranolky a hamburgery, je solit hranolky mořskou solí a do 
housky použít čerstvé mleté maso v hranatém tvaru, oproti 
jiným, kde používají zmražené kulaté placičky. Klasické rychlé 
menu od pihovaté holky s culíky, takový je fastfood Wendy’s

Výborný hamburger a  skvělé pivo v  malé hospodě v  centru Atlanty s  vlastním malým pivovarem. Musím v  tomto případě 
podotknout, že nabízená piva byla výborná 

Wendy‘s

Mezinárodní americký řetězec rychlého občerstvení zalo-
žený v založený v roce 1969 v Columbusu ve státě Ohio. Jedná 
se o velmi populární a významný fastfood zaměřený přede-
vším na hamburgery. Charakteristikou hamburgerů od Wen-
dy’s je použití čerstvého mletého masa a jeho fi nální hranatý 
tvar v housce. Pro solení hranolek zde používají mořskou sůl. 

Gastronomie jižanské Georgie

Georgie patří mezi jižanské státy svou kulturou, historií 
a gastronomií, tak jak o tom pojednává článek o Alabamě 
v PR2/2021. Georgie s Alabamou jsou si právě v mnohém 
velmi příbuznými státy. Specifika pokrmů jižanské gast-
ronomie v  Georgii do velké míry korespondují s  typickou 
kuchyní Alabamy, která je i zde utvářena silnou afroamerickou 

komunitou. Na charakter gastronomie přímo v Atlantě má 
velký podíl i početná populace imigrantů, a tak se zde setkáme 
se zajímavými pokrmy, jako jsou excelentní mexické tacos 
a tamales, karibské trhané kuře, smažené banány a jiná exo-
tická jídla např. z Afriky. Dále se zde můžeme setkat s Dixie 
gastronomií, tedy pokrmy typické pro americký jih, patří sem 
v případě Georgie zejména smažená kuřata, fazole s máslem, 
v medu pečená šunka, smažený ibišek jedlý a smažená zelená 
rajčata. Tak, jak bylo již zmíněno v článku o Alabamě, i zde 
platí, že čím více směřujeme na jih, tím více jsou v oblibě sma-
žená jídla. Na farmářských trzích v této části USA doslova 
přetéká nabídka dvou velmi významných plodin Georgie, 
tedy broskví a arašídů. Podle nich se Georgii také někdy pře-
zdívá broskvový (The Peach State) anebo arašídový stát (The 
Goober State). Goober je africkým pojmenováním arašídů. 
Obě plodiny jsou součástí mnoha tradičních dezertů, typic-
kého karamelového dortu, banánového pudinku a kokoso-
vých krémových koláčů. Vedle podzemnice olejné a  jejích 
arašídů je Georgia předním producentem pekanových ořechů, 
které se využívají v USA v nepřeberném množství a variant 
koláčů. Dalšími významnými plodinami jsou kukuřice, sójové 
boby, ale i například borůvky. Ačkoliv je Georgia přezdívaná 
broskvovým státem, v  USA je z  hlediska produkce až na 
třetím místě za Kalifornií a Jižní Karolínou. Čerstvé broskve 
jsou na jihu USA k dispozici zhruba od poloviny května až do 
poloviny srpna, kdy přibližně polovina produkce se nachází 
v Peach County. Často se uvádí, že význam broskví v tomto 
státě vychází zejména ze skutečnosti, že by měly být daleko 
chutnější a sladší než broskve z jiných států. Mezi další speci-
ality státu Georgia patří sladká cibule (Vidalia onion), kterou 
někteří lidé jedí stejně jako např. jablko, a velmi typickým 
produktem je tupelový med (Tupelo Honey), který vzniká 
zejména proto, že se včely v určitém období (duben–květen) 
zaměřují pouze na nektar květů stromu tupela (Nyssa), 
který disponuje charakteristickou chutí, vůní a vzhledem.

Všechny fotografie jsou z  osobního archivu autora 
článku.  �
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Začátek a konec 
Riegráčů

Ing. IVAN JEMELKA

Genius loci aneb svoboda toho místa

Zahradní restaurace v  Riegrových sadech na pražských 
Vinohradech neboli Riegráče se postupně v  uplynulých 

„předcovidových“ dvaceti letech stala jedním z velmi oblíbe-
ných míst k setkávání především mladých lidí. Téměř v cen-
tru hlavního města, ale uprostřed zeleně a stíněná rozložitý-
mi korunami kaštanů to byla z  hlediska polohy a  prostředí 
téměř ideální lokalita pro venkovní posezení u piva. Genius 
loci bylo podmíněné také kapacitou této „zahrádky“. Svého 

času se jí říkalo „ty zahrádky“, tedy používalo se množné čís-
lo, protože se tam vešlo několik stovek hostů. Jinak to byl cel-
kem špinavý podnik (obzvlášť záchody) vysypaný štěrkem, 
s bytelnými dřevěnými lavicemi a stoly s železnou konstruk-
cí. Občerstvení poskytovaly dva nezávislé stánky. V jednom 
jste si mohli koupit klobásu, v  druhém pivo, a  skoro nikdy 
se to neobešlo bez fronty. Na krytém pódiu bylo plátno, na 
kterém byly občas k  vidění různé sportovní přenosy, nebo 
tam spíš vzácně (kvůli hluku) zahrály nějaké kapely.

Je třeba podtrhnout, že to byla oblast skoro úplné vol-
nosti. Stánkařům bylo jednání hostů u stolů zcela lhostejné 
a tvářili se, že za ně nenesou žádnou odpovědnost. Opticky byla 
tato „venkovní restaurace“ od okolního parku oddělená drá-
těným plotem, takže ani návštěvníci sadů se necítili zábavou 
uvnitř bezprostředně ohroženi nebo nějak zasaženi. Záleželo 
jen na hostech samotných, jak si provoz ve vymezeném pro-
storu zařídí, aby byl pro všechny zúčastněné celkem příjemný 
či alespoň snesitelný. To se celkem dařilo. Městská policie tam 
nebývala denním hostem. A právě to tvořilo neopakovatelnou 
atmosféru Riegráčů – jejich svoboda. Svobodný duch tohoto 
místa byl tak mocný, že se dostal tento podnik málem do 
všech bedekrů určených zahraničním návštěvníkům Prahy.

Zpackaná privatizace a sláva „Zahrádek“

Paradoxně, sláva Riegráčů povstala ze zpackané 
„malé“ privatizace. Kdo neví či se už nepamatuje, oč běží, 
tak tedy o to, že od roku 1991 mohli lidé vydražit od státu 
obchody, restaurace a  další služby a  začít je provozovat 
ve svém vlastnictví jako živnostníci. Tolik k  tomu „mini 
odstátnění“. K vysvětlení souvislosti s věhlasem zahradní 
restaurace v Riegrových sadech je třeba se vrátit daleko do 
minulosti.

Základem pozdějších Riegrových sadů byly v 18. století 
zahrady usedlostí Kanálka, Saracinka, Pštroska, Švihanka 
a Kuchynka. Ke spojení pozemků došlo v roce 1902 z  ini-
ciativy obce Královské Vinohrady. Od tohoto roku nese 
místo název Riegrovy sady. Z někdejších usedlostí zůstala 
zachována jen Saracinka neboli Vozová, která dnes slouží 
jako mateřská škola. O  jedenáct let později byl v  parku 
odhalen pomník českého politika Františka Ladislava 
Riegra s bronzovou sochou od J. V. Myslbeka. Samotný park 
založil o dva roky později ředitel Městských sadů Leopold 
Batěk.

Usedlost Švihanka byla později zbourána a  na jejím 
místě byla v  roce 1933 podle projektu Františka Marka 
postavena Šretrova restaurace a hudební pavilon v konstruk-
tivistickém stylu. Přesný název zněl Šťastného hostinec, ale 
vžilo se pojmenování podle nájemce Josefa Šretra. Objekt 
tvořily spolkové místnosti, salonky, svatební sál, taneční sály 
a pivnice. Dvě části celoročně otevřené velké terasy nabízely 
1200 míst k sezení. Na střeše restaurace se nacházela velká 
vyhlídková terasa, u hlavní části letní zahrady pak již zmíněný 
hudební pavilon a velký taneční parket, na kterém se denně 
tančívalo na kolečkových bruslích.

Restaurant Josefa Šretra sloužil po 2. světové válce více 
než dvacet let tělovýchově a v roce 1965 byl objekt renovován. 
V přízemí byla nově otevřena restaurace, kavárna a denní bar 
s hudební skříní. V patře vznikl velký sál až pro 180 hostů, 
kde se na objednávku pořádaly různé akce. V letní sezoně 
se otvírala restaurační zahrada, kam se vešlo až jeden a půl 
tisíce lidí. O víkendech tam hrávala živá hudba. V restauraci 
se podávalo jen několik hotových jídel, ale pro akce se při-
pravovalo pohoštění podle přání objednavatele. Na čepu byl 
Pilsner Urquell a desítka Popovice. Tak to víceméně bylo až 
do roku 1990.

Tajemný Rakušan převezl 
památkáře i hygienu provizóriem

Ačkoli o privatizaci Šretrovy restaurace byl mezi pro-
vozními a číšníky pražských restaurací velký zájem, v aukci 
ji nikdo z  nich nezískal. Vydražil ji Rakušan neznámého 
jména, který ji později převedl do majetku společnosti ZET-
-Invest s. r. o. Budovu tato fi rma pronajala reklamní agentuře 
McCANN, která podnik přestavěla na administrativní objekt. 
Najít využití pro pozemek zahradní restaurace, přilehlé 
zastřešené pódium a veřejné záchodky nebylo snadné. Vzta-
huje se na ně památková ochrana a bez zázemí restaurace, 
hlavně s ohledem na hygienické předpisy, jsou tyto nemovi-
tosti pro provozování gastronomických služeb nevyhovující. 
ZET-Invest je ale propachtoval společnosti Versus spol. s r. o. 
a na ploše před pódiem povolil nájemci provizorně postavit 
dva stánky se dvěma přístřešky a zahradní stoly se židlemi. 
Tak vznikl Restaurant Park Café alias Riegráče čili Zahrádky. 
Právě ono provizorium čili nezávaznost, jak říkají Francouzi: 
„laissez-faire“ (nechat plynout), bylo tajemstvím úspěchu 
celého podniku, ale také zdrojem mnoha chronických potíží, 
od zásobování přes park určený pouze pro pěší po soustavné 
námitky hygieniků a další mrzutosti.

Ovšem na podzim roku 2019 firmě Versus vypršela 
nájemní smlouva a podle dohody musela pronajatý pozemek 
uvést do původního stavu. Společnost tedy ve vší tichosti 
své dva provizorní stánky i s přístřešky rozebrala, sebrala 
stoly a židle, vše naložila do kamionu a odvezla. Přirozeně, 
že v Praze a na Vinohradech zvlášť nastalo velké rozčaro-
vání a Městská část Praha 2, tedy Královské Vinohrady, se 
ocitla pod značným tlakem, aby problém nefunkční Šretrovy 

restaurace konečně vyřešila. Radnice se o to skutečně poku-
sila. Nabídla fi rmě ZET-Invest výměnu nemovitostí nebo 
odkoupení pozemků, ale pozdě honit bycha. S bezejmenným 
Rakušanem nehnula. Ten chtěl totiž v  celém objektu zre-
konstruovat inženýrské sítě, a to zase odmítla městská část, 
kvůli brutální povaze celého projektu. Místostarosta Václav 
Vondrášek si sice ex post posypal hlavu popelem za nepove-
denou privatizaci před více než čtvrt stoletím, ale to bylo tak 
všechno. Riegráče zely prázdnotou, než se cosi začalo šířit 
v čínském Wu-Chanu.

Místo nezávazného 
provizoria organizovaná hojnost

Když jsme se ještě loni měli za best in covid a měsíc 
předtím, než performer Ondřej Kobza uspořádal na Kar-
lově mostě poněkud předčasnou, a  tím i  neblaze světově 
proslulou rozlučku s covidem pro dva tisíce lidí, objevilo se 
na sociálních sítích oznámení o  zahájení provozu „Open 
Air Pubu v Riegráčích“ s ofi ciálním názvem Park Riegrovy 
Sady. Podnik nabízel tankový Pilsner Urquell – půl litru za 
55 korun, široký sortiment nealka, pestré menu rychlého 
občerstvení a spoustu kulturních akcí. Ukázalo se, že novým 
nájemcem zahradní restaurace v Riegrových sadech je patrně 
majitel pražského podniku Stodola House a dalších gastro-
nomických podniků David Solomon. Jeho stejnojmenný syn 
má v každém případě na starost zábavu v open air pubu v Rie-
gráčích spolu s agenturou BrainZone Services.

Už před rokem Solomon mladší tvrdil, že pořadatelé 
budou dohlížet na hygienu a bezpečnost, včetně rozestupů 
mezi jednotlivými stoly a sezením. Provoz na zahrádce prý 
i letos koordinuje s úřady a zajišťuje hostům bezpečné pod-
mínky.

Aktuálně podnik lákal potenciální návštěvníky na sledo-
vání zápasů mistrovství světa v ledním hokeji na velkoplošné 
televizní obrazovce. Místa bylo třeba si rezervovat přes www.
ticketlive.cz na dobu zápasu za 50 korun a na delší čas za 
100 korun. U stolu mohli sedět pouze čtyři hosté, kteří spl-
ňovali platná protiepidemická nařízení. Místo původních 
stánků k prodeji nápojů a  jídel slouží dvě repliky historic-
kých dodávek značky Citroën, z nich se standardně po celém 
Česku prodává káva, palačinky a další.

Příspěvky na Facebooku jsou dost výmluvné: Například: 
„Včera se Švédama? Co to jako bylo?! Dyť tam bylo snad 4x víc 
lidí, než je kapacita. Fronty jako hovado. Místa k sezení nebyly. 
Přes plot si tam skáče kde kdo...“ Což je pravda. Autor tohoto 
textu toho byl svědkem.

Pokud jde o vzhled zahradní restaurace a námitky proti 
jejímu novému stylovému pojetí, provozovatel se brání tím, 
že se podřizuje řešení, které navrhl autorizovaný architekt 
Radan Hubička, který je například autorem projektu mrako-
drapu V Tower na pražském Pankráci.

Proč jen?

V  době doznívající pandemie covidu je těžké soudit, 
zda se podařilo genius loci Riegráčů prostřednictvím Park 
Riegrovy Sady znovu oživit či ne. Zatím to vypadá spíš na 
nepochopení, v čem spočívalo původní kouzlo tohoto místa, 
a snahu nahradit jeho pojetí v duchu „laissez-faire“ velkou 
organizací zábavy a nevídanou nabídkou nápojů i jídel. Proč 
jen, když něco dobře funguje, se vždycky najde někdo, kdo si 
myslí, že se to musí dělat jinak a líp?

�
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Gastroturismus
Navštívili jste cíleně některé restaurační zařízení, protože 

je vyhlášené přípravou kulinářských specialit z lokálních 
surovin či připravují pokrmy z vybrané mezinárodní kuchyně, 
nebo jste zavítali na festival spojený s určitými pokrmy či su-
rovinami (slavnosti chřestu, svatomartinská husa, pivní 
festival apod.), zajeli jste se podívat do muzea zaměřeného 
např. na historii výroby piva, kávy, čokolády či jiných gast-
ronomických produktů, nebo jste se rovnou účastnili kurzu 
výroby sýrů či kuchařských kurzů zaměřených na vybrané 
speciality? Pak jste se stali účastníky zajímavého segmentu 
cestovního ruchu tzv. gastroturismu.

Gastroturismus  a jeho význam 
pro rozvoj regionu

Gastroturismus neboli gastronomický cestovní ruch 
v sobě spojuje hned dvě příjemné aktivity – cestování a kuli-
nářské zážitky. Turisté v době před pandemií stále více pro-
jevovali zájem vycestovat nejen k  moři, na hory nebo za 
kulturou, ale čím dál se dostávalo do popředí zájmu vycesto-
vání za jídlem a ochutnávkou kulinářských delikates vybrané 
země. Gastroturismus se tak stal zaslouženě nejrychleji ros-
toucím odvětvím cestovního ruchu.

Gastronomie je soubor znalostí, zkušeností, umění 
a  řemeslné výroby, které umožňují stravovat se zdravě 
a chutně. Je jedním z nejvýznamnějších kulturních projevů 

člověka a toto označení nezahrnuje pouze takzvanou „kuchyni 
na vysoké úrovni“, ale i všechny kulinářské projevy jednotli-
vých oblastí a sociálních vrstev, včetně těch, které se odvozují 
od tradiční místní kuchyně. Kulinářské umění je v mnoha 
zemích důležitým aspektem společenského života, který 
pomáhá přibližovat lidi a zkušenosti s různými gastronomic-
kými kulturami, jsou formou kulturní výměny a předávání 
zvyků. Gastronomie má rovněž příznivý vliv na společenské 
a rodinné vztahy. Gastronomie se stala jedním ze základních 
požadavků v oblasti cestovního ruchu a vzájemné působení 
cestovního ruchu, gastronomie a výživy má velmi pozitivní 
vliv v oblasti propagace cestovního ruchu.

Výraz gastronomie vznikl spojením řeckých slov gas-
tros – žaludek a nomos – znalost či pravidlo. V užším slova 
smyslu jde o kuchařské a kulinářské umění, o vztah mezi pří-
pravou jídel, servírováním a konzumací. Ale pochopitelně 
i gastronomie jako každé umění má své dějiny, které podlé-
hají určitým historickým souvislostem, změnám, vývoji. Pří-
prava pokrmů a nápojů, servírování i konzumace měly a mají 
svá pravidla, svůj svět tvůrců a znalců, vycházející z dané kul-
tury, respektující dané zvyklosti a místní tradice a uplatňující 
zkušenosti a poznatky z oblasti zdravé výživy, nových techno-
logických postupů, nových způsobů podávání i konzumace 
hotových pokrmů. Historicky nacházíme uplatňování gas-
tronomických pravidel v běžném životě, ale především pak 
při sestavování nabídky jídel při slavnostních příležitostech.

Výkladový slovník cestovního ruchu gastronomii defi -
nuje takto: „Věda zabývající se jídlem a  nápoji, jejich pří-
pravou, stolováním, úpravou pokrmů a  jejich podáváním, 
stravovacími zvyklostmi a  způsobem konzumace pokrmů 
a nápojů, poznatky o hodnotě a způsobech využívání potravy 
a o správné výživě“.

Gastronomie v současné době je výsledkem prolínání 
kultur, kdy se kromě jiného propojují stravovací návyky s kuli-
nářskými prvky. Rozvíjí se oblast, díky které je stále jedno-
dušší získávat nové informace, jako například komunikační 
technologie. V současnosti je běžné ovlivňování jednotlivých 
kuchyní pomocí pronikání prvků cizích kuchyní do regio-
nálních zvyklostí. Dnešní gastronomii významně ovlivňují 
nejen zeměpisné podmínky, staré kultury, rozvoj hospodář-
ství, národní zvyklosti a náboženství, ale jednotlivé národ-
nosti se v globálním světě silně prolínají, a tedy i navzájem 
ovlivňují gastronomii. Objevují se nové trendy, chutě a vůně. 
A přesto si každá země udržuje, především lokálně, svoje 
typické pokrmy, přípravu, jedinečnost.

Gastronomie tvořila vždy součást cestovního ruchu, ale 
vztah mezi nimi se v posledních desetiletích výrazně změnil. 
Byli jsme svědky jevu, ve kterém rostoucí zájem o jídlo vedl 
k tomu, že se vztah mezi gastronomií a cestovním ruchem 
vyvíjel směrem k  novým modelům, což vedlo k  vytvoření 

 Canolli, sladké plněné trubičky původem ze Sicílie, nejlépe 
chutnají v Itálii Foto: Šustová, 2019

Muzeum kávy v Itálii  Foto: Šustová, 2019

nového segmentu cestovního ruchu, a to segmentu gastro-
nomického cestovního ruchu. V cizojazyčné literatuře jsou 
pro tento typ cestování vymezeny pojmy Culinary tourism, 
Food tourism nebo Gastronomy tourism. Světová organi-
zace cestovního ruchu (UNWTO) defi nuje gastronomický 
cestovní ruch jako „druh turistické činnosti, která se vyzna-
čuje zážitkem návštěvníka spojeným s jídlem a souvisejícími 
produkty a činnostmi při cestování. Kromě autentických, tra-
dičních a/nebo inovativních kulinářských zážitků může gast-
ronomický cestovní ruch zahrnovat i další související činnosti, 
jako je návštěva místních producentů, účast na festivalech 
jídla, účast na kurzech vaření apod. V české literatuře je tento 
druh cestovního ruchu označován jako kulinářský cestovní 
ruch nebo gastronomický cestovní ruch (gastroturismus). 

Všeobecně můžeme do gastronomického cestovního 
ruchu zahrnout gastronomické provozy, gastronomické 
destinace, gastronomické akce a  události, gastronomická 
muzea, farmy produkující lokální potraviny, farmářské trhy, 
kurzy vaření a další podobné aktivity.

Provozovatelé hotelů, restaurací a penzionů se novému 
trendu pohotově přizpůsobují. Podniky, které pochopí gas-
troturismus jako svou příležitost, mají velkou šanci uspět. 
Pokud nabídnou skvělé jídlo, příjemné prostředí, kvalitní 
služby a  přidají navrch ještě jedinečnou atmosféru, mají 
o zájem hostů postaráno. Klienti dnes nechtějí jen navště-
vovat historické památky, chtějí cestovat, vidět, zažít 
a ochutnávat autentické pokrmy. Turisté se zajímají nejen 
o samotné jídlo, ale také o atmosféru dané restaurace nebo 
o jedinečného ducha podniku. Mezi zážitkové typy gastro-
turismu se řadí například zámecká restaurace nebo stře-
dověké hospodské krčmy. Hledat podniky, které nabídnou 
nevšední zážitek, můžeme prostřednictvím různých periodik 
zaměřených přímo na gastronomické výlety, internetové por-
tály, nejvíce se v současné době této kulturní záležitosti věnují 
food blogeři nebo profesionální kuchaři.

Typickým příkladem gastronomického cestovního 
ruchu je enogastronomický cestovní ruch, zážitková gastro-
nomie týkající se cestovního ruchu, jehož účelem je návštěva 
vinic, vinařství, konzumace a/nebo nákup vína, ochutnávka, 
vytváření správných kombinací vína a pokrmů.

Gastroturismus představuje příležitost pro rozvoj 
v okrajových, odlehlých venkovských oblastech a může zna-
telně pozvednout celou oblast i zaměstnanost. Gastronomie 
je významným zdrojem utváření identity v postmoderních 
společnostech a společně s místní kulturou hraje důležitou 
roli v turistické zkušenosti, kdy hlavním motivem se stává 
návštěva dané oblasti, daného mikroregionu v souvislosti se 
specifi ky lokálního jídla či nápoje. Potravinová turistika může 
být propojena s dalšími návštěvními produkty, jako jsou kul-
turní a přírodní kulturní památky, a tím poskytuje komplexní 
nabídku. Venkovské oblasti se mohou stát atraktivní pro 
návštěvníky specializující se na konkrétní etnické potraviny, 
mohou být oživeny produkcí místních potravin, regionálních 
kuchyní, které představují nehmotné kulturní dědictví. Nové 
podnikatelské aktivity stimulující spolupráci mezi zeměděl-
stvím, cestovním ruchem, pohostinstvím, maloobchodem, 
vzděláváním, řemesly atd. mohou zvýšit atraktivitu dané 
lokality, pozitivně ovlivnit zaměstnanost. Propojení místních 
potravinových zdrojů s kvalitními restauracemi v regionu, 
vytváření pohostinské sítě podporující místní produkty, pod-
pora budování rekreační infrastruktury pro malokapacitní 
ubytování (včetně stravování a rekreačních zařízení), vytvá-
ření nových gastronomických produktů a propagací tradič-
ních kulinářských specialit, zvýšení úrovně venkovských 
gastronomických zařízení a místních pokrmů ve vysoké kva-
litě přispívají ke zvýšení zaměstnanosti v dané oblasti.

Studijní program Gastroturismus

Vysoká škola 
obchodní a  hotelová 
v Brně (VŠOH) nabízí 
ke studiu nový akre-

ditovaný studijní program Gastroturismus. Cílem tohoto 
bakalářského studijního programu je připravit odborně, teo-
reticky a prakticky vzdělané odborníky pro široké uplatnění 
v gastronomii, obchodu, zpracování zemědělských produktů, 
produkci a distribuci lokálních potravin. Studijní program 
poskytne studentům odborné znalosti a dovednosti (z oblasti 
gastronomie, technologie přípravy pokrmů, technologie 
a bezpečnosti produkce lokálních potravin, hotelnictví aj.), 
také všeobecné znalosti (ze zbožíznalství, výživy a stravování, 
hygieny, ekonomie, účetnictví a daní, jazykových a komu-
nikačních dovedností, marketingu, managementu, práva, 
logistiky, udržitelného rozvoje aj.).

Bakalářský studijní program v rozsahu šesti semestrů 
připravuje profesně zaměřené absolventy, kteří umějí efek-
tivně pracovat na střední úrovni managementu v  pohos-
tinských a  gastronomických provozovnách, v  zařízeních, 
která poskytují gastronomické služby, služby spojené s ces-
tovním ruchem a ubytováním a jsou zaměřena mimo jiné i na 
lokální produkci potravin či podporu společenského života 
v obcích. Studium rozvíjí schopnosti plánovat, organizovat 
a řídit, efektivně vést lidské zdroje na úrovni liniového mana-
gementu stejně jako praktické dovednosti produkce a prodeje 

 Rodinné vinařství a muzeum vinařství s ochutnávkou místních 
vín na řeckém ostrově Zakynthos 

Foto: Šustová, 2019
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Trhy se sýry v italském městě Novara  Foto: Šustová, 2019

kvalitních lokálních potravin. Absolventi jsou schopni reali-
zovat podnikatelské projekty v oblasti gastroturismu, uby-
tovacích a stravovacích zařízení zaměřených na využívání 
regionálních zemědělských produktů k místnímu zpracování 
lokálních surovin, v rámci farem, malokapacitních ubyto-
vacích a stravovacích zařízení, vedení penzionů, produkce 
a prodeje lokálních potravin při zohledňování environmen-
tálních aspektů při podnikání.

Studium na VŠOH

Vysoká škola obchodní a  hotelová nabízí studentům 
vzdělávání v rámci prezenčního i kombinovaného bakalář-
ského studia nejen v programu Gastroturismus, ale umožňuje 
studium také v dalších třech studijních akreditovaných progra-
mech, a to v programech Management hotelnictví a cestovního 
ruchu; Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch a Bezpečnost 
společnosti – potravinová bezpečnost. VŠOH poskytuje kva-
litní akademické vzdělávání na úrovni srovnatelné s  vyso-
kými školami podobného zaměření v evropském prostoru a je 
uznávanou vzdělávací a výzkumnou institucí mezi odborníky 
v akademické obci i profesionály v praxi v oboru hotelnictví, 
gastronomie, v cestovním ruchu a obchodní činnosti v Jiho-
moravském kraji, v České republice, ale i v Evropské unii. 

Vysoká škola obchodní a hotelová Brno má patnácti-
letou tradici, která byla vytvořena na základě poptávky absol-
ventů ze středních hotelových a odborných škol, kteří v tomto 
oboru chtěli získat vysokoškolské vzdělání, jež do té doby 
nebylo možné. V roce 2006 získala škola první akreditace 
a začala mít své první úspěšné absolventy. Posláním VŠOH 
je poskytovat kvalitní vzdělání širokému okruhu zájemců pro 
uplatnění v praxi zejména v odvětví hotelnictví, gastronomie, 
cestovního ruchu a s nimi souvisejících činností a získávat 
poznatky obohacující teorii managementu a  uspokoju-
jící potřeby praxe ve výše uvedených odvětvích a přispívat 
k jejich rozšiřování. Absolventi dosahují kladného hodnocení 
od zaměstnavatelů na trhu práce v Evropské unii, a to pro své 
znalosti, schopnosti a profesní dovednosti získané studiem.

Nabízené studijní programy mají za cíl připravit absol-
venty pro zvládnutí řídicích, organizačních, plánovacích funkcí 
včetně získání znalostí o  ekonomické podstatě fungování 

podniku, organizace v  podnicích poskytujících gastrono-
mické služby, v hotelích, hotelových řetězcích a dalších uby-
tovacích zařízeních, v samostatném podnikání s přihlédnutím 
k podmínkám Evropské unie, včetně neziskově orientovaných 
institucích. Náplň studia se výrazně orientuje na získání prak-
tických dovedností a znalostí úzce provázaných s praxí tak, aby 
absolventi byli schopni rychle reagovat na očekávání a poža-
davky zaměstnavatelů související s kvalifi kací a potřebnými 
poznatky v oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu. 

Studijní programy VŠOH Brno reagují na aktuální 
a  zároveň dlouhodobě přetrvávající neutěšenou situaci 
na trhu práce v  oblasti tohoto podnikání v  celé EU, kde 
oblast turismu vykazuje nejnižší procento vysokoškolsky 
vzdělaných pracovníků. Profesní vysokoškolské obory jsou 
unikátní a jediné takto akreditované v rámci sítě vysokých 
škol v ČR, proto je také po absolventech velká poptávka a na 
úřadech práce je nenajdete.

VŠOH umožňuje studium nejen čerstvým maturantům, 
ale i pracujícím lidem, kteří se chtějí jako specialisté rozvi-
nout a zvýšit si konkurenceschopnost na současném pra-
covním trhu. 

Budoucnost cestovního ruchu

Cestovní ruch se v současnosti nejeví jako příliš per-
spektivní odvětví. Každá krize ale s sebou přináší příležitosti. 
Z důvodu dlouhodobé absence segmentů života, jakými jsou 
cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie, nabude tato oblast 
mezi lidmi opět na důležitosti. Bude potřeba kvalifi kovaných 
expertů a odborníků, kteří znovu oživí a nastartují cestovní 
ruch a případné další krize budou umět lépe zvládat a projít 
nimi bez nepříjemných následků. 

Použitá literatura je u autorů.

prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D., 
Mgr. Hana Vovsová,

 Ing. Zdeněk Málek, Ph.D., 
Ing. Pavla Burešová, Ph.D., 

Vysoká škola obchodní a hotelová Brno
  �

Jubilant 
MVDr. Josef Radoš 

Josef Radoš, guru masného oboru a milovník řeznicko-uze-
nářského řemesla, oslavil 19. června své devadesáté naro-

zeniny. V plné duševní síle a nebývalé fyzické zdatnosti. Na-
rodil se v roce 1931 v Pacově na Českomoravské vysočině do 
řeznické rodiny. Jeho otec byl řezníkem, jak se tenkrát říká-
valo „bez výseku“, což byl podle tehdejší živnostenské kvali-
fi kace obchodník dobytkem a masem. Jeho činnost spočívala 
v nákupu a prodeji užitkových a jatečných zvířat a masa. Byl 
předsedou Společenstva řezníků a  uzenářů v  Pacově, které 
provozovalo vlastní jatky. Převážnou náplní jeho podniku byl 
nákup jatečného skotu a jeho prodej z části v živém a z čás-
ti v  mase do Ústředních jatek v  Praze-Holešovicích. Mladý 
Josef Radoš se vyučil řezníkem a uzenářem ve větší živnos-
tenské provozovně bratrů Holakovských v Pacově. 

Po vyučení pokračoval prací ve svém oboru v  bývalé 
Akciové jihočeské továrně na uzenářské zboží v Táboře, kde 
prožil dokončení znárodňovacího procesu a vznik národního 
podniku Jihočeská Masna v Táboře s celokrajskou působ-
ností. Po dvouleté praxi byl vybrán vedením podniku ke studiu 
na Vyšší škole masného průmyslu v Praze. Po jejím dokon-
čení a  po krátkém období ve funkci výrobního inspektora 
a referenta technicko-hospodářských norem byl jmenován 
vedoucím provozu. Táborský provoz měl v  té době jatky, 
masnou a konzervárenskou výrobu a mrazírny. Bylo v něm 
zaměstnáno 240 pracovníků. Po základní vojenské službě byl 
přeložen na podnikové ředitelství nově ustaveného Jihočes-
kého průmyslu masného v Českých Budějovicích, kde pra-
coval v plánovacím útvaru. Při svém zaměstnání učil odborné 
předměty v Závodní učňovské škole v Táboře. Po krátkém 

období v táborském závodě byl podruhé přeložen na podni-
kové ředitelství do Českých Budějovic, a to do funkce výrobně-
-obchodního náměstka. V té době docházelo k velkému rozvoji 
podniku. V Plané nad Lužicí byl stavěn exportní masný závod, 
byla připravována výstavba nového závodu ve Studené a vel-
kého odborného učiliště v Táboře. Koncem roku 1971 byl 
přeřazen na stavbu masokombinátu do Plané nad Lužnicí 
s úkolem dokončit výstavbu a připravit podmínky pro provoz 
nového závodu. V roce 1972 byl jmenován ředitelem končícího 
závodu v Táboře a Masokombinátu Planá nad Lužnicí. O rok 
později byl nový závod uveden do zkušebního provozu a po 
půl roce, po docílení plánovaných kapacit, i do plného pro-
vozu. V následujícím roce pak byla zahájena i exportní výroba. 
V tomto období působil Josef Radoš též jako soudní znalec 
v rámci Krajského soudu v Českých Budějovicích a také jako 
předseda tělovýchovné jednoty Vodní stavby Tábor, které byly 
generálním dodavatelem stavby nového masokombinátu.

Po pětiletém řízení Masokombinátu Planá nad Luž-
nicí byl povolán na Generální ředitelství Masného průmyslu 
v Praze, a to do funkce obchodního ředitele. Zde setrval pět let. 
V tomto období dokončil distanční studium na Vysoké škole 
veterinární v Brně. Další významnou změnou v pracovním 
a osobním životě MVDr. Josefa Radoše bylo povolání na Mini-
sterstvo zemědělství a výživy. Zde zprvu vykonával funkci ředi-
tele potravinářského odboru a následně náměstka ministra pro 
potravinářský průmysl. Za jeho působení byl největší důraz 
kladen na pracovní výsledky a prosazování slušného a korekt-
ního jednání, a hlavně na přátelské vztahy se svými spolupra-
covníky jak na ministerstvu, tak na jednotlivých tehdejších 
patnácti oborech potravinářského průmyslu. V  té době se 
významně podílel na zvýšení úrovně technické vybavenosti 
potravinářských výrobních jednotek, zejména v  masném, 
mlékárenském a drůbežářském průmyslu, ale angažoval se 
i v potravinářském školství a vědě a v mediálním odborném 
světě. Byl členem vědecké rady Vysoké školy chemicko-techno-
logické v Praze, předsedou potravinářské sekce České vědecko-
-technické společnosti a předsedou redakční rady časopisu 
Průmysl potravin. Jen málokdo ví, že v této době běhal pravi-
delně Velkou Kunratickou. Po osmileté práci na ministerstvu 
a dovršení důchodového věku přešel do privátní sféry. 

  V roce 1991 byl iniciátorem založení stavovské organi-
zace „Podnikatelský svaz masného průmyslu, řezníků a uze-
nářů Čech, Moravy a Slezska se sídlem v Praze“. V něm po řadu 
let vykonával funkci tajemníka, později člena představenstva. 
V tomto období také spolupracoval jako koordinátor s ame-
rickou univerzitou v Iowě při organizování projektu profesora 
Rusta pro odborníky českého masného oboru, kde mimo jiné 
absolvoval kurz s masnou problematikou. Následně začal ve 
své režii vydávat Řeznicko/uzenářské noviny, jako tiskové peri-
odikum Svazu. Stál také u zrodu nově založeného vydavatelství 
Agral s. r. o. a u vzniku nových odborných periodik Potravi-
nářský zpravodaj (r. 2000) a Potravinářská Revue (r. 2004). 
V posledních letech se významně podílel i na tvorbě Řeznicko/
uzenářských novin. Svoje odborné příspěvky publikuje také 
v odborném časopise pro masný obor Maso. Jeho články patří 
vždy k velmi čteným a odborně sledovaným. Napsal několik 
knih z historie masného oboru a technologie masa. 

Dnes žije Josef Radoš v Táboře spokojeně se svou paní 
a neustále píše. Brzy mu vyjde další kniha. I  jeho potomci 
nepadli daleko od stromu. Jeho syn a dva vnuci pracují v rámci 
rodinné tradice v oblasti zemědělství, veterinářství a zoologii.

Přejeme panu doktorovi Josefu Radošovi k jeho život-
nímu jubileu mnoho pevného zdraví, pohodu a  neustálý 
odborný, tvůrčí a životní elán. 

Ing. František Kruntorád, CSc.
�
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Oldřich Reinbergr: 
32 let budování 

největší české 
cukrovarnické 

společnosti

Rovných 190 let své existence slaví v letošním roce cuk-
rovar společnosti Tereos TTD v  Dobrovici u  Mladé 

Boleslavi. Ten založil již v roce 1831 kníže Karel Anselm 
Thurn-Taxis a cukrovar za celou dobu svého trvání nevy-
nechal jedinou cukrovarnickou kampaň, což jej činí uni-
kátním v celé Evropě. Je také jediným závodem svého dru-
hu v Evropě, jehož řídicí, výrobní a pomocné provozy jsou 
stále umístěny i v původních nejstarších budovách, kon-
krétně v  areálu dobrovického zámku. Cukrovar je také 
nejúspěšnější, největší a  nejmodernější v  České republi-
ce. Za nebývalým rozvojem dobrovického cukrovaru, celé 
společnosti Tereos TTD i celého cukrovarnického odvět-
ví v ČR stojí Oldřich Reinbergr, předseda představenstva 
a generální ředitel dobrovické společnosti, který svou prá-
ci letos po 32 letech v čele dobrovické společnosti odcho-
dem do důchodu končí.

V  historii dobrovického cukrovaru bylo několik zlo-
mových momentů, které určily jeho další vývoj, či dokonce 
rozhodovaly o jeho samotné existenci. Ať už to byla dobrá 

zainvestovanost před oběma válkami, kdy byl cukrovar 
moderní továrnou, a  díky tomu přežil těžké válečné roky 
a nemusel ani na chvíli přerušit svůj provoz, nebo vítězství 
dělnické třídy a následné znárodnění cukrovaru, které ho 
uvrhlo do 40letého chátrání a ztráty kontaktu s vyspělým 
evropským cukrovarnictvím. „Po tom ale zase přišly světlé 
zlomové momenty. Dostali jsme možnost vyčlenit Dobrovici 
na samostatnou akciovou společnost ze státního podniku 
Kolínské cukrovary. Tím se nám podařilo ho vytáhnout ze šedi 
ostatních cukrovarů. Dalším zlomovým momentem byla pri-
vatizace, při které jsme měli také velkou dávku štěstí,“ vzpo-
míná již na moderní historii cukrovaru Oldřich Reinbergr. 
„Když jsme v roce 1990 poprvé byli v zahraničí a viděli, o kolik 
nám svět utekl, věděli jsme, že nemůžeme cukrovar privati-
zovat sami, ale že potřebujeme zahraniční kapitál. Tam jsme 
měli obrovské štěstí, že jsme potkali pana Philippa Duvala 
z francouzské společnosti Union SDA, se kterým jsme navázali 
vynikající vztah, porozumění a důvěru, díky které jsme mohli 
začít pracovat na obnově slávy dobrovického cukrovaru,“ popi-
suje jeden z nejdůležitějších okamžiků v historii dobrovic-
kého cukrovaru jeho první polistopadový ředitel. 

Jeho nástup se nyní, s odstupem 32 let, jeví také jako 
jeden ze zlomových momentů. Do Dobrovice nastoupil Old-
řich Reinbergr 1. května 1989. Vnímal to jako další profesní 
výzvu a kariérní postup poté, co téměř sedm let strávil v cuk-
rovaru Litol. „Sedm let jsem strávil v modrákách a naučil jsem 
se znát cukrovar do nejmenšího detailu. Kromě odborných zna-
lostí mi to dalo také ohromnou školu v práci s lidmi, kdy jsem 
často jako mladý zobák musel řídit starší a zkušené kolegy. Na 
tohle vás žádná škola nepřipraví, a přitom je to jedna z nejdů-
ležitějších věcí v práci každého vedoucího pracovníka,“ vzpo-
míná na své působení v Litoli Reinbergr. Všechny tyto získané 
dovednosti chtěl naplno zúročit ve své další kariéře právě 
v Dobrovici. Kdysi slavný cukrovar, honosící se šlechtickou 
značkou Thurn-Taxis Dobrovice, ale přebíral po desetile-
tích plánovaného komunistického hospodářství v žalostném 
stavu. „Když jsem do Dobrovice v roce 89 nastoupil, bylo mi 
32 let. Měl jsem obrovskou touhu dělat svou práci dobře a cuk-
rovar znovu pozvednout. Dodnes se mi ale vybavuje zážitek 
ze začátku mého působení. Jednou ráno jsem přišel do práce 
a  před vrátnicí fabriky stály vyrovnané lidové milice, asi 
30 lidí. Oznámili mi, že odjíždí na týden na školení. To jsem 
nemohl akceptovat, vážně to ohrožovalo přípravu cukrovaru 
na kampaň. Řekl jsem jim, že kdo odejde, bude to mít počítané 
jako absenci. Mezi lidmi to jen zašumělo. Ještě než jsem stačil 
dojít od vrátnice do své kanceláře, už mi zvonil telefon. Hned 
na následující den jsem byl předvolán na okresní výbor strany, 
kde jsem musel celý incident vysvětlit. Bylo mi řečeno, že jsem 
mladý a nezkušený, a dostal jsem příkaz nastoupit do krajské 
politické školy,“ vzpomíná na své začátky v Dobrovici s tím, že 
ještě v průběhu roku 1989 nebylo absolutně cítit, že by se brzy 
mělo politické klima nějak zásadně změnit. 

Klima se ale změnilo, a  to skutečně zásadně. Přišla 
sametová revoluce, demokracie a také liberální vývoj trhu 
s cukrem v letech 1990–2004, kdy díky nechráněným hra-
nicím došlo k obrovské restrukturalizaci českého cukrovar-
nického průmyslu. TTD v té době dostalo od svých akcionářů 
možnost modernizovat a z tohoto období vzešlo výrazně posí-
leno – postupně dobrovická společnost koupila Pražskou 
cukerní společnost se šesti továrnami a holding České cuk-
rovary dokonce s 12 továrnami, z nichž postupně krystalizo-
vala dnešní podoba TTD. „V roce 2004 jsme dokázali obhájit 
produkční kvóty, takže modernizace nepřišly vniveč. V letech 
2006–2009 nás čekaly krušné časy v podobě restrukturalizace 
cukerního pořádku, ale TTD díky prosperitě a postoji akcio-
nářů dokázalo obhájit svoji existenci, a naopak vyšlo z tohoto 

období znovu posíleno, když jsme v roce 2006 mohli postavit 
v Dobrovici lihovar, díky čemuž jsme vstoupili do dalšího výrob-
ního odvětví – výroby energetického lihu,“ vzpomíná Rein-
bergr na porevoluční budování společnosti. Zatím posledním 
klíčovým rokem byl potom rok 2017 – přechod z regulova-
ného do liberálního prostředí. Cukrovar byl výborně zain-
vestován, na dobré úrovni bylo i pěstování řepy. Díky tomu 
mohl rozšířit své zákaznické portfolio do mnoha zemí střední 
a východní Evropy.

Porevoluční vývoj dobrovického cukrovaru probíhal již 
pod patronátem francouzských akcionářů. Po neúspěšných 
námluvách s rakouskými a anglickými investory se v roce 
1991 díky tlumočnici Tamaře Hájkové Reinbergr seznámil 
s Philippem Duvalem, ředitelem malé francouzské cukrovar-
nické společnosti Union SDA (dnes Tereos), která hledala 
možnosti investic ve východní Evropě. S naivitou, ale také 
nadšením, tolik typickými pro začátek 90. let, vyprávěl panu 
Duvalovi o tom, co by chtěl z Dobrovice vybudovat. Tereos 
tehdy rozhodně nebyl tím gigantem, jakým je dnes, a možná 
právě proto se Francouzi rozhodli dát Dobrovici šanci. Phi-
lippe Duval se rozhodl Dobrovici vidět osobně a o Vánocích 
1991 přijel i s celou svou rodinou cukrovar navštívit. Prošel 
celou továrnu, kde se musel brodit všudypřítomným bahnem, 
a v lednu oznámil, že francouzská společnost cukrovar koupí. 
Začalo se tak psát profesní přátelství, které trvalo více než 25 
let a které mělo na profesní směřování Oldřicha Reinbergra 
rozhodující vliv. „Pan Duval byl velký učitel, který mě toho za 
25 let naučil opravdu hodně. Bez nadsázky byl mým profesním 
tátou. Byl nadnárodní, byl spravedlivý, nedělal rozdíly mezi 
východem a západem,“ vzpomíná.

Union SDA vstoupil do Dobrovice v srpnu 1992, když 
koupil 49 % akcií společnosti, vzniklé 1. května téhož roku. 
Oldřich Reinbergr se stal předsedou představenstva, kterým 
byl 29 let až do 30. června 2021. Do roku 1998 byl také ředi-
telem dobrovického cukrovaru. Povinností tehdy bylo rezer-
vovat 20 % akcií pro prvovýrobce. Zemědělci ale této nabídky 
nikdy nevyužili a znovu ji odmítli v roce 2006, kdy dobrovická 

společnost stavěla lihovar na bezvodý líh a znovu nabídla 
zemědělcům podíl na vlastnictví. Francouzští akcionáři dále 
navyšovali majetek, až získali majoritu. Na další rozvoj spo-
lečnosti byly ale potřeba velké fi nanční prostředky, a tak byla 
část akcií odprodána Evropské bance pro obnovu a rozvoj. 
Její podíl v roce 1996 koupila dnešní společnost Nordzucker. 
Akcionářská struktura, kde francouzští vlastníci mají majo-
ritu a  ti němečtí zhruba třetinový podíl, platí v Dobrovici 
dodnes.

Rozměr úspěchu vstupu zahraničního kapitálu do 
Dobrovice nejlépe dokumentuje bouřlivý stavební, techno-
logický a  obchodní rozvoj, kterým dobrovická společnost 
prošla. Dobrovický cukrovar postupně patnáctkrát navýšil 
zpracovatelskou a výrobní kapacitu, společnost během let 
1996 až 2006 stála také v čele restrukturalizace českého cuk-
rovarnického průmyslu, kdy postupně získala všechny cuk-
rovarnické podniky v Čechách, z nichž zachovala cukrovar 
v Českém Meziříčí, lihovar v Chrudimi a závod v Mělníku, 
který postupně transformovala na balírnu cukru. „V té době 
jsem absolvoval setkání se stovkami zaměstnanců a zemědělců 

Od roku 2006 je nedílnou součástí dobrovického závodu lihovar s kapacitou 1 mil. hl lihu

Sila na cukr s kapacitou 50 tis. tun v dobrovickém cukrovaru
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jako skladnice. V tehdejší době byla jednou z výhod zaměst-
nání v  cukrovaru možnost bydlet přímo v  areálu továrny, 
a tak malý Oldřich prožil dětství doslova na cukrovarském 
dvoře. „V nymburském cukrovaru jsem prožil moc hezké dět-
ství. Měli jsme tam dva parky, zahrádky, mohli jsme chovat 
i zvířata. Rozhodně jsme nevedli špatný život,“ vzpomíná na 
první léta svého života. Právě místo, kde prožíval své dět-
ství a dospívání, jednoznačně určilo jeho další životní dráhu. 
„Sotva jsem přišel ze školy, šel jsem za rodiči do práce. Už v 15 
letech jsem tak dokázal ovládat saturaci, difuzi a odparku.“ 
Není proto divu, že když si po absolvování povinné školní 
docházky vybíral obor svého dalšího studia, rozhodl se právě 
pro cukr. „Už v těch 15 letech jsem si prostě nedovedl přestavit, 
že bych dělal něco jiného.“ V roce 1973 tak Oldřich Reinbergr 
nastoupil ke středoškolským studiím do Prahy na Střední 
průmyslovou školu potravinářské technologie, obor cukro-
varnictví. Ve studiu pokračoval na Vysoké škole chemicko-
-technologické, kam v roce 1977 nastoupil na dnešní Fakultu 

potravinářské a biochemické technologie na katedru chemie 
a technologie sacharidů. „Dodnes vzpomínám na pana profe-
sora Bretschneidra a jeho tehdejšího asistenta, dnes také profe-
sora Bubníka, na lidi oddané cukru a všemu s ním spojenému,“ 
ohlíží se za studii Reinbergr. Svoje znalosti po vysoké škole 
následně ještě rozšířil během dvouletého postgraduálního 
studia, zaměřeného na nové směry v  technologii výroby 
cukrů. Toto studium zakončil úspěšně složenou zkouškou 
v roce 1989. 

Oldřich Reinbergr ale nepracoval pouze pro rozvoj dob-
rovické společnosti, nýbrž pro blaho celého odvětví cukrovka 
–cukr, a to jak na úrovni České republiky, tak v zahraničí. 
Činil tak ať už z pozice viceprezidenta Agrární komory ČR, 
kterým byl devět let, či viceprezidenta Potravinářské komory 
ČR, kterým byl až do letošního roku, ale také z pozice před-
sedy Českomoravského cukrovarnického spolku, kterou 
zastával s výjimkou místopředsednických let 2002 až 2004 
již od roku 1998, a také předsedy Svazu lihovarů ČR, kterým 
byl od roku 2006. Již od roku 1991 je členem redakční rady 
Listů cukrovarnických a řepařských, které jeho společnost 
také fi nančně podporuje. Aktivně se také účastní na veřejném 
dění v Dobrovici, kde je členem městského zastupitelstva 
a městským radním. Právě z jeho popudu společnost Tereos 
TTD také významně podporuje veřejný život nejen v Dobro-
vici, ale i v dalších místech jejího působení. 

Nyní, po 32 letech v čele největší české cukrovarnické 
společnosti, Oldřich Reinbergr svou práci svým odchodem 
do důchodu končí. „Cukrovarnictví miluji, dělali to oba moji 
rodiče, narodil jsem se v cukrovaru a měl jsem k cukrovarnictví 
vždycky velký vztah. Cukrovarnictví jsem studoval i v něm celý 

a  musel zavřít desítky továren. Nebylo to vždy příjemné,“  
vzpomíná na období restrukturalizace českého cukrovar-
nictví Reinbergr. V roce 2006, tedy v době počínající restruk-
turalizace trhu s cukrem v EU, kdy například Eastern Sugar 
uzavřel v ČR tři cukrovary, dostala dobrovická společnost od 
svých akcionářů požehnání vystavět za více než 1 miliardu 
Kč největší a nejmodernější lihovar na bezvodý líh ve střední 
a západní Evropě. V roce 2012 přibyl pod křídla značky TTD 
lihovar v Kojetíně a v roce 2019 lihovar v Kolíně. 

Tento bezprecedentní rozvoj by bez zahraničního inves-
tora nebyl možný. A právě na vstupu zahraničního partnera 
měl zásadní osobní zásluhu Oldřich Reinbergr. Tereos TTD 
je jeho dítě, které vybudoval z trosek národního podniku, zde-
vastovaného plánovaným hospodářstvím, a tak trochu i na 
vzdor některým členům vládnoucí polistopadové garnitury, 
kteří preferovali jiné cukrovary, nebo dokonce jiná průmys-
lová odvětví. „Když jsem přijel s myšlenkou privatizace cukro-
varu k tehdejšímu ministrovi, div se mi nevysmál. Řekl mi, ať 
na Dobrovici zapomenu, že tu jsou Kopidlna, Plaňany a další 
cukrovary, které dostanou přednost. To mě neskutečně nakoplo 
a motivovalo k tomu v Dobrovici něco dokázat,“ vzpomíná na 
to, co předcházelo privatizaci. Dnešní renomé značky TTD 
u pěstitelů cukrové řepy, dodavatelů, zákazníků a vládních 
i  nevládních organizací je tak především Reinbergrova 
zásluha. „Měl jsem obrovské štěstí na lidi, hlavně na pana 
Duvala. Spousta lidí mi říkala, že zahraniční kapitál náš cuk-
rovar zavře, aby tu získal trh. Říkali mi to při privatizaci, říkali 
mi to při vstupu ČR do Evropské unie v roce 2004, říkali mi to 
v roce 2006 na začátku restrukturalizace trhu s cukrem. My 
ale naopak dostali možnost modernizovat, investovat a dále 
se rozvíjet. V nejtěžších časech jsme stavěli nový lihovar. Byla 
to úžasná doba, na kterou vzpomínám nesmírně rád,“ vzpo-
míná na rozvoj společnosti Reinbergr a dodává tři hlavní fak-
tory úspěchu: „Motivace dokázat, že jsme stejně dobří jako 
západní cukrovarníci, naivita a absence jakéhokoliv strachu 
z velkých cílů a moje obrovská ctižádost. Ale že jednou bude 
TTD až takhle velká fi rma, to jsem si nikdy neuměl představit. 
Za 30 let jsme dokázali dohnat západ. Ale v našem případě 
s pomocí západu.“ 

Profese v  cukrovarnickém průmyslu byla patrně pro 
Oldřicha Reinbergra předurčena ještě dříve, než dokázal říct 
první slůvka. Narodil se uprostřed cukrovarnické kampaně 
v Netřebicích nedaleko Nymburka a vyrůstal přímo v areálu 
nymburského cukrovaru, kde pracovali oba jeho rodiče. 
Tatínek Oldřich byl strojním zámečníkem a později strojmis-
trem, maminka Drahuška pracovala během cukrovarnických 
kampaní jako obsluha saturace, odparky a difuze a později 

Zapalování věže vápenky – tradiční předkampaňový rituál 
v dobrovickém cukrovaru

Oldřich s rodiči a mladším bratrem

život pracoval. V Tereos TTD jsem strávil přesně polovinu mého 
života, 32 let práce v  jednom podniku člověka určitě pozna-
mená a nejde nad ní jen tak mávnout rukou. Ale myslím si, 
že člověk musí umět skončit, musí umět uznat, že je čas odejít 
a přenechat práci lidem, o kterých si myslí, že to budou dělat 
stejně dobře jako on. Takže 30. června naposledy zavřu ve své 
kanceláři na dobrovickém zámku dveře. Opouštím i všechny 
své funkce ve spolcích, ale považuji za důležitou věc, že tam 
můžeme kooptovat mého nástupce. Cukrovarnictví mi dalo 
strašně moc. Dalo mi hezké dětství, dalo mi vzdělání, dalo mi 
možnost dělat to, co jsem znal z dětství a co jsem studoval, dalo 
mi možnost pracovat s lidmi, udělalo ze mě odborníka. Díky 
úspěchu společnosti jsme dokázali pozvednout celý region, 
podpořit spoustu užitečných akcí pro veřejnost. Zachytili jsme 
všechny moderní trendy, dokázali jsme se implementovat do 
Evropy. Jsme průkopníky výroby obnovitelných zdrojů energie 
u nás. Tohle všechno mě nesmírně naplňuje. Samozřejmě mě 

to ale také něco stálo – možnost strávit více času s dětmi, část 
manželství. Nyní už přemýšlím, co budu dělat dál. Chtěl bych se 
věnovat něčemu, co mi nedovolí zpohodlnět. Zůstávám činným 
v komunální politice jako radní města Dobrovice a také před-
sedou FK Dobrovice. Těším se na výlety na kolech, na motorce, 
i na tu zahrádku a také na vnoučata. Možná, že přijde i něco 
dalšího…“

A  jaké má Oldřich Reinbergr přání do další životní 
etapy? „Abychom já i moje rodina byli zdraví a abychom se 
po letech tvrdé práce mohli věnovat dalším činnostem v našem 
životě. Mým velkým přáním je, aby se TTD nadále rozvíjelo 
a bylo nadále úspěšné a byli s ním spokojení zákazníci, zaměst-
nanci, zemědělci i akcionáři.“

Jakub Hradiský,
Tereos TTD, a. s.

�

Vášeň Oldřicha Reinbergra – vyjížďka na motocyklu

Pásový dopravník přepraví 15 tis. tun řepy denně Skladování cukru v jednotunových pytlích (tzv. big bag)
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